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  المقدمة
  

إن مھمتي ال تقوم في وضع تاریخ شامل لفلسفة الحضارة اإلنسانیة، رغم 
م والذائب فیما أضعھ ھنا، بل مھمة تأسیس الرویة الفلسفیة الثقافیة ئوجودھا الدا

ریخ والفكرة المستقبلیة من اجل تأسیس الفكرة العربیة وتحدید مھماتھا الواقعیة للتا
لالنتقال من المرحلة الدینیة السیاسیة، التي مازال العالم العربي مقیدا في شرنقتھا 

إلى المرحلة  ،١٤٩٢لخمسة قرون متوالیة بعد سقوط األندلس غرناطة عام 
  السیاسیة االقتصادیة. 

ھ��و تفس��یر الت��اریخ ال��ذاتي  الثقافی��ة" لمقص��ود "بفلس��فة الب��دائلن اوبالت��الي ف��ا

لألم��م ورؤی��ة آفاق��ھ م��ن خ��الل تحدی��د المس��ار الفعل��ي ف��ي مراحل��ھ الثقافی��ة ووعیھ��ا 

 البح�ث ع�ن ق�وانین الت�اریخ ومنط�ق الثقاف�ةالذاتي. أنھا تحت�وي بق�در واح�د عل�ى 

جتماعي والق�ومي. بالشكل الذي یجعل من إدراكھما المتوحد أسلوب وعي الذات اال

وبالتالي یجعل من التفس�یر أداة لتوس�یع وتعمی�ق وع�ي ال�ذات ف�ي مختل�ف المی�ادین 

والمستویات بالشكل الذي یعید على الدوام تأسیس منظومة الرؤیة وتحقیقھ�ا الفعل�ي 

في الوجود الطبیعي والماوراطبیعي للفرد والجماعة واألمة. ذلك یعني، أنھا فلس�فة 

میة بالمعنى المجرد، وسیاسیة بمعناھا العملي. وفي كلت�ا الح�التین تاریخیة ثقافیة قو

ال تحت��وي عل��ى اس��تعداد للتأوی��ل المفتع��ل والمتح��زب، عل��ى العك��س، أنھ��ا تنفیھم��ا 

بمع���اییر الرؤی���ة العقالنی���ة والنزع���ة اإلنس���انیة وفك���رة االحتم���ال ال���دائم، بوص���فھا 

م�م ومنط�ق ارتقائھ�ا الثق�افي. األضالع الثالثة القائمة في تاریخ المسار الطبیعي لأل

  وفي ھذا تكمن منھجیتھا الخاصة. 

إن الم��نھج الخ��اص لفلس���فة الب��دائل ینطل���ق م��ن وح���دة الماض��ي والحاض���ر 

والمس��تقبل ف��ي مراح��ل الت��اریخ الثق��افي لألم��م، بوص��فھا عملی��ة تتوح��د فیھ��ا االرادة 

 العقلی����ة الح����رة وأثرھ����ا الفاع����ل ف����ي كیفی����ة ح����ل إش����كالیات الوج����ود الطبیع����ي
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والم����اوراطبیعي للف����رد والجماع����ة واألم����ة، وبالت����الي إب����داع المركزی����ة الثقافی����ة 

ومرجعیاتھا الذاتیة المتسامیة. ذلك یعني أنھا فلسفة تتمثل تاریخ األمم ولیس األقوام 

والشعوب، لكنھا تستطیع تفسیر سر الوقوف الت�اریخي لألق�وام والش�عوب بوص�فھا 

تق�ال الثق�افي، دون أن یلغ�ي ذل�ك أو ینف�ي تجارب عابرة أو جزئی�ة ف�ي مراح�ل االن

  قیمتھا أو حتى أصالتھا. 

لكن الجوھري في التاریخ العالمي (العام والمجرد) یبقى مع ذل�ك ھ�و ت�اریخ 

األم��م الكب��رى، أي األم��م الثقافی��ة ولیس��ت األق��وام والش��عوب العرقی��ة. فف��ي وج��ود 

بوصفھا القوة  الثقافة،یتوحد مسار القانون التاریخي ومنطق وإبداع األمم الكبرى 

الضروریة للتكامل اإلنساني على المدى البعید، والقادر عل�ى تج�اوز حال�ة الوج�ود 

الطبیع��ي إل��ى الم��اوراطبیعي، بوص��فھ ت��اریخ المس��تقبل. وحالم��ا تبل��غ األم��م ت��اریخ 

المس�تقبل، عن��دھا یك�ف الماض��ي ع�ن أن یك��ون ص�نما، بینم��ا یتح�ول الحاض��ر إل��ى 

عقالني وإنساني دائم ال یخلو من المغامرة لكنھ مجرد عن  مستقبل، أي إلى احتمال

  المقامرة أیا كان شكلھا ونوعھا. 

القائم في تاریخ األمم ھو االرتقاء من الوجود الطبیعي إل�ى الوج�ود فالقانون 

الماوراطبیعي. أما مضمونھ التاریخي فھو منطق االرتقاء الثق�افي. وتج�ارب األم�م 

س مركزیاتھا الثقافیة مرتبط بكیفیة تأسیس العالق�ة ب�ین الكبرى في كیفیة إرساء أس

الطبیعي والماوراطبیعي في اإلنس�ان والجماع�ة والدول�ة والثقاف�ة، أي ف�ي منظوم�ة 

م�ا ف�وق  –الوجود المادي والمعنوي وكیفیة ربطھما في مرجعیات ثقافی�ة متس�امیة 

، أي الخ�روج تاریخیة. وكلما ترتق�ي األم�م ف�ي می�دان ص�نع المرجعی�ات المتس�امیة

على قانون التاریخ الطبیعي العادي كلما تقترب أكثر من تاریخ الطبیعة و"منطقھا" 

ولك��ن بمع��اییر الرؤی��ة الثقافی��ة والكونی��ة، أي رؤی��ة أبع��اد الوح��دة الفعلی��ة للوج��ود 

بوص��فھ س��ر الوج��ود والمعن��ى الك��امن فی��ھ. ولك��ل مرحل��ة ثقافی��ة كب��رى أنماطھ��ا 

  جارب تاریخیة.الخاصة بھذا الصدد بوصفھا ت

وقد شكل العرب في مجرى المس�ار الت�اریخي الرتق�ائھم ال�ذاتي ام�ة كب�رى، 

أب��دعت مركزیتھ��ا الثقافی��ة ومنظوم��ة مرجعیاتھ��ا المتس��امیة الت��ي أدت ف��ي نھای��ة 
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المطاف إل�ى إنت�اج حض�ارتھا الكونی�ة الخاص�ة (العربی�ة اإلس�المیة). م�ن ھن�ا ف�ان 

 ، ال�ذيتأسیس فلس�فة للب�دیل العرب�ي (الق�ومي)المھمة األساسیة لھذا العمل تقوم في 

یستند بقدر واحد على إدراك قانون التاریخ، ومنطق الثقافة، وفك�رة االحتم�ال (ف�ي 

البدائل). بمعنى تأسیس منطق التاریخ المستقبلي بوصفھ احتماال، وفك�رة االحتم�ال 

اریخ�ا فعلی�ا بوصفھا تاریخا، أي جعل التاریخ احتماال دائم�ا (اجتھ�ادا) واالحتم�ال ت

(جھ��ادا). وتس��تند ھ��ذه الفك��رة ب��دورھا إل��ى أن الت��اریخ ھ��و ص��یرورة دائم��ة م��ن 

االحتمال. ولالحتمال منطقھ الذاتي المتراكم في كیفیة تجاوز الوج�ود الطبیع�ي إل�ى 

الوجود الماوراطبیعي. وھذا ب�دوره ل�یس إال حلق�ات أو مراح�ل االرتق�اء الت�اریخي 

 ین التاریخ ومنطق الثقافة. الثقافي، أو ما أسمیتھ بقوان

إن إرس�اء أس�س المركزی��ة الثقافی�ة الكب��رى وتكاملھ�ا ف��ي منظوم�ة حض��اریة 

بالنسبة للعرب، والتي رافقت عملیة االنتقال من القومیة العرقی�ة إل�ى األم�ة الثقافی�ة 

بفضل اإلسالم، قد وضعت المقدمة التأسیسیة الكامنة ف�ي ال�وعي العرب�ي وكینونت�ھ 

ذا ك��ان االنقط��اع الت��اریخي ال��ذي تب��ع س��قوط مراك��زه الثقافی��ة السیاس��یة الثقافی��ة. وإ

الكبرى (دمشق وبغداد وقرطبة والقاھرة) قد أدى إلى جموده وسباتھ الطویل، ومن 

ثم تحلل واندثار وحدتھ العملیة بأثر اندثار مركزیة الدولة السیاسیة (الخالفة)، ف�ان 

ت��اریخ المنط��ق الثق��افي، أي ذاك ال��ذي  بق��اء كینونت��ھ الثقافی��ة الكامن��ة ھ��و ج��زء م��ن

یمكنھ السبات واالختباء تحت مختلف أنواع الغبار والدمار، لكنھ یبقى محافظا على 

نوعیتھ المجردة بوصفھ منطقا ثقافیا. فالدولة تتحلل بأثر سقوط مركزیتھا السیاسیة، 

ف�ي  تحل�ل، ب�ل تبق�ى عائم�ةتى ونمطھ�ا الحض�اري ل�ن لكن الثقاف�ة التاریخی�ة الكب�ر

  برزخ الوجود التاریخي لألمة، بوصفھ الحلقة المنفیة في تطورھا الذاتي. 

والوجود العربي الحالي یكشف عن اندثار مركزیت�ھ السیاس�یة القدیم�ة، وم�ن 

ث��م تحل��ل وحدت��ھ القومی��ة السیاس��یة، لكن��ھ متوح��د ف��ي تاریخ��ھ الثق��افي وجغرافیت��ھ 

لكینون���ة العربی���ة، بوص���فھا الثقافی���ة. وھ���ي المكون���ات األكث���ر جوھری���ة بالنس���بة ل

صیرورة ثقافیة. فالعرب امة ثقافیة ولیس�ت عرقی�ة، وت�اریخھم ھ�و تولی�ف للت�اریخ 

الثق��افي والفك��رة الكونی��ة (اإلس��الم) ول��یس زم��ن القومی��ة والعرقی��ة. م��ن ھن��ا بق��اء 
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الثقافی�ة وفعلھ�ا ال�دائم ف�ي الح�س والعق�ل والح�دس. وس�بب ذل�ك  وجوھریة الكینون�ة

الت��اریخ والجغرافی��ا الثقافی��ة ھ��و می��دان ظھ��ور وتحقی��ق ثنائی��ات  یق��وم ف��ي أن وح��دة

الصیرورة التاریخیة للكینونة العربیة الثقافیة. ففیھما ومن خاللھا تراكم�ت تج�ارب 

الحل���ول الكب���رى إلش���كالیات الوج���ود والطبیع���ي والم���اوراطبیعي، الت���ي أنتج���ت 

  میة). مركزیتھم الثقافیة الكونیة الكبرى (الحضارة العربیة اإلسال

ذل�ك یعن��ي أن المركزی�ة الباقی��ة بالنس��بة للع�رب المعاص��رین تق�وم ف��ي وح��دة 

الحالی��ة ال تق��وم ف��ي كیفی��ة األساس��یة  الت��اریخ الثق��افي والجغرافی��ا الثقافی��ة. والمھم��ة

استعادتھا أو إعادة بنائھا، بل في تأسیسھا المعاصر. بمعنى أن المھم�ة ال تق�وم ف�ي 

ؤدي إال إلى فوض�ى التجھی�ل یلنماذج المثلى، ألنھ ال نماط اأتنظیم مختلف أشكال و

والتقلید وتخریب العقل النقدي ورؤیة االحتم�ال العقالن�ي وواقعی�ة الب�دائل. فواقعی�ة 

البدائل ھي ت�اریخ المس�تقبل ول�یس زم�ن األس�الف أو تج�ارب اآلخ�رین. وبالت�الي، 

والفج��وة  ف��ان المھم��ة تق��وم ف��ي اس��تكمال المس��ار الت��اریخي ص��وب ت��ذلیل الھ��وة

مرحل�ة االنتق�ال  يرب ف�ي مس�ارھم الت�اریخععة في تاریخنا الذاتي.فقد بلغ الالمنقط

  من الوعي الدیني الالھوتي صوب الوعي الثقافي السیاسي. 

إن للت��اریخ ألعاب��ھ الم��اكرة م��ع األم��م. كم��ا أن لألم��م مآثرھ��ا ومھازلھ��ا ف��ي 

فیما بینھا، عندھا تصبح  تاریخھا الذاتي. وحالما تصطدم ھذه المكونات المتعارضة

فكرة التاریخ والوعي الذاتي القومي ط�رفین لتأم�ل الماض�ي ونق�د الحاض�ر والحل�م 

  بالمستقبل.

فالنقص الجوھري في الفكر العربي النظ�ري المعاص�ر یق�وم ف�ي افتق�اده إل�ى 

منظومات فلسفیة خاصة بھ. وھو نقص یرتبط بانقطاع�ھ وانفص�الھ وانفص�امھ ع�ن 

لمنظ�ومي الھائ�ل م�ن جھ�ة، وبس�بب اس�تالبھ أم�ام اإلب�داع النظ��ري تراث�ھ الفلس�في ا

الفلسفي األوربي الذي افقده سالمة الحس ونق�د البص�یرة وح�دس المكاش�فة الم�الزم 

لكل إبداع أصیل من جھ�ة أخ�رى. مم�ا أدى إل�ى أن یك�ون الفك�ر النظ�ري والعمل�ي 

 یمكنھ��ا أن اجت��رارا لتج��ارب اآلخ��رین ودوران ف��ي ف��راغ ثق��افي. وھ��ي مفارق��ة ال

تؤدي إلى نتیجة غیر استمرار االستالب والضیاع وضعف المناع�ة والفق�ر الم�ادي 
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والمعن��وي. وھ��ذه جمیعھ��ا نت��اج افتق��اد الع��الم العرب��ي لمركزیت��ھ السیاس��یة الثقافی��ة 

   الذاتیة.

والمھمة األساسیة لكتابي ھذا تقوم في التأسیس العقالني للفك�رة العربی�ة، أي 

ي ال�ذاتي للع�الم العرب�ي وكیان�ھ الخ�اص. أنھ�ا فلس�فة جدی�دة للب�دائل فلسفة بناء الوع

الثقافیة تحصر توجھھا المباشر بالعالم العربي ومن خاللھ بالعالم االسالمي والع�الم 

ثقافی�ة  –ككل. أنھا ال تسعى لبناء أیدیولوجی�ة ش�املة، ب�ل لتأس�یس منظوم�ة فلس�فیة 

ذاتھ�ا مل�ك وملك�وت وجب�روت الع�الم  للمرجعیات العلمیة والعملی�ة، الت�ي توح�د ف�ي

  العربي في مستویاتھ التاریخیة والثقافیة والسیاسیة والقومیة. 

وھي مھمة اعمل على انجازھا في ثالثة أقسام مترابطة، األول وھو بعن�وان 

وأتناول فیھ تجارب الفكر العربي وحص�یلتھ  "البحث عن مرجعیة الفكرة العربیة"

الحثیثة لالستقالل والتمركز ال�ذاتي بع�د ق�رون طویل�ة  النظریة التي رافقت مساعیھ

من تحلل واندثار مركزیة الثقافیة السیاسیة. والسب یقوم في ان�ھ ال یمك�ن للفك�ر أن 

یس��اھم بص��ورة جدی��ة ف��ي تغیی��ر الواق��ع دون إع��ادة النظ��ر النقدی��ة والفاحص��ة للك��ّل 

ت�ھ العمیق�ة ف�ي الفكري وحصیلتھ النظریة لكي یك�ون باإلمك�ان لض�م مختل�ف إبداعا

استمرار الفكرة، وبالتالي توسیع وتعمیق وحدة االنتماء والھموم المشتركة، التي ال 

  یمكن بدونھما صنع البدائل المناسبة.

بعبارة أخرى، إنن�ي ادرس ت�اریخ الفك�رة م�ن اج�ل رؤی�ة مس�ارھا المج�رد،  

ذا كان�ت بوصفھ مقیاسا لقیاس حرارة الوعي الذاتي (العربي)، ومن ث�م معرف�ة م�ا إ

ھذه الحرارة تعبیر ع�ن ص�داع عقل�ي أم ع�ن طاق�ة حیوی�ة للخی�ال المب�دع والرؤی�ة 

  المستقبلیة. 

ث��م االنط��الق م��ن ھ��ذه المقدم��ة لتأس��یس منظوم��ة فكری��ة ش��املة لھ��ا أسس��ھا  

الفلسفیة الخاصة في القسم الثاني منھ. والسبب یقوم في انھ ال یمكن صیاغة نظریة 

التق�دیم ضع خطوطھ�ا العام�ة ف�ي أوف للتاریخ، لھذا سعملیة (سیاسیة) دون فلسفة 

للكت��اب، وص��یغتھا التاریخی��ة بالنس��بة للع��الم العربی��ة ف��ي القس��م الث��اني، ال��ذي  الع��ام

. ومھمتھا األساسیة تقوم فلسفة المرجعیات الثقافیة للفكرة العربیة""یحمل عنوان 
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العلم��ي للعم��ل  ف��ي تأس��یس منظوم��ة فلس��فیة ثقافی��ة للت��اریخ العرب��ي تش��كل األس��اس

  السیاسي، أي الصیغة النظریة المجردة للفكرة السیاسیة.

"الفك�رة العربی�ة ومرجعی�ات السیاس�ة أما القسم الثالث واألخیر فھو بعن�وان 

. ومھمت�ھ تأس�یس الفك�رة السیاس�یة أو التطبی�ق العمل�ي لفلس�فة المرجعی�ات العملیة"

باعتبارھا أداة الجب�روت العرب�ي  الثقافیة، التي ادعوھا بمرجعیات السیاسة العملیة،

المعاص���ر، أو إرادت���ھ السیاس���یة ف���ي التعام���ل م���ع اإلش���كالیات الجوھری���ة لوج���وده 

  التاریخي المعاصر وآفاق تطوره الالحق.
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  �ام مدخل

  

إن تأسیس وعي الذات العقالن�ي وم�ن ث�م ق�درة التفكی�ر والفك�ر عل�ى ام�تالك 

فت�رض ت�ذلیل االرتب�اط الع�اطفي بالت�اریخ ونفی�ھ بالوج�دان ناصیة الحقیق�ة الثقافی�ة ت

الواعي تج�اه ال�نفس واآلخ�رین، بوص�فھ انتم�اءا عض�ویا ووعی�ا ذاتی�ا خالص�ا. وال 

یمك��ن بل��وغ ذل��ك بالنس��بة للفك��ر العرب��ي المعاص��ر دون الخ��روج م��ن ك��ل الثنائی��ات 

ض�من المس�ار  والمعارضات السیاسیة والثقافیة واألیدیولوجیة والجغرافی�ة، والبق�اء

  العام للتاریخ الذاتي وتطویر حصیلتھ الواقعیة في مختلف المیادین. 

فالتاریخ الذاتي ھ�و ج�زء م�ن الماض�ي ال�ذاتي، بالق�در ال�ذي یش�كل الماض�ي 

الن��واة غی���ر المرئی���ة لآلف���اق الفعلی���ة. إذ ال ق��انون یحك���م المس���تقبل غی���ر الماض���ي 

م ال یغی�ر من�ھ إمكانی�ة انتق�ال ومستوى ت�أثیره وكیفی�ة فعل�ھ ف�ي الحاض�ر. وھ�و حك�

المستقبل للمستقبل، أو تجاوز الھوة الزمنیة بین "الحاضر" و"المستقبل". وف�ي ھ�ذا 

"الغلّو" الواقعي تكمن مفارقة المصیر المعاصر للعالم العربي وآفاق وجوده ال�ذاتي 

والعالمي. وھ�و مص�یر یتح�دد بمس�توى إدراك�ھ لھویت�ھ الثقافی�ة وكیفی�ة ت�ذویبھا ف�ي 

  لسفة البدائل العلمیة والعملیة.ف

إن كل مظاھر العصر الحدیث والحداثة، والمقامرة والمغامرة، والم�ؤامرات 

واالنقالبات، والثورات والثورات المضادة، ل�م یفل�ح بع�د ف�ي إقام�ة نظ�ام اجتم�اعي 

سیاسي ثقافي یستند إلى قواه الذاتیة، س�واء ف�ي مس�ار االكتف�اء ال�ذاتي أو التح�دیات 

  .الممكنة

فاألزم��ة الت��ي تول��دت ع��ن ض��عف المناع��ة الحض��اریة، الت��ي واجھھ��ا الع��الم 

العربي في بدایة القرن العشرین مازالت ساریة المفعول بقوة تبدو اآلن أضعاف ما 

  كانت علیھ حینذاك. حیث نقف أمام حالة أشبھ باالنھیار التام للكینونة العربیة.
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دان البح��ث ع�ن الب��دائل ومث��ار وإذا ك�ان لك��ل انھی�ار مقدمات��ھ، فان�ھ أیض��ا می�

التفاؤل المغري بالنسبة للعقل والضمیر في بحثھما وتأسیسھما لحقائق النفس وآفاق 

تطورھا. فالحیاة لیست تجربة خالصة. لكنھا تحتوي في "تجریبیتھا" على عناص�ر 

  الیقین المتراكمة في تاریخ االنتصارات والھزائم والصعود والھبوط. 

عناصر الیقین التاریخیة في الكیان العربي دون تأمل  ومن العبث البحث عن

وحدت��ھ العمیق��ة، الت��ي تحت��وي عل��ى العناص��ر الجوھری��ة للت��اریخ ال��واقعي والمث��الي 

بوص��فھا مكون��ات فعال��ة ف��ي وجودن��ا الح��الي. وال یعن��ي ذل��ك النظ��ر إل��ى "وجودن��ا 

ع��اله. الح��الي" كم��ا ل��و أنھ��ا مقدم��ة مادی��ة تب��رھن عل��ى عناص��ر الیق��ین الم��ذكورة أ

ف���الجمیع أقوام���ا وأمم���ا تتمت���ع بھ���ذا الق���در أو ذاك م���ن ھ���ذا "اإلثب���ات الوج���ودي". 

  وبالتالي، ال یشكل ھذا الوجود بحد ذاتھ دلیل على الوجود الثقافي الحي.

یفت��رض الوج��ود الثق��افي الح��ي دیموم��ة مقومات��ھ الذاتی��ة، المتبل��ورة بھیئ��ة 

. وال یل�زم البح�ث المتس�امیةمرجعیات ثقافیة جامعة ترتقي إلى مصاف المنظومة 

عن یقین لھذه المرجعیات في السیاسة أو في االقتصاد أو في العلم كل على انفراد، 

وإال ألدى ذلك إلى اإلقرار باالفتراض الھش القائل، بان یقین السیاسة ف�ي السیاس�ة 

  ویقین االقتصاد في االقتصاد ویقین العلم في العلم.

نع شعور االنتم�اء الفعل�ي لألم�ة، ھ�و أص�الة إن عین الیقین، القادرة على ص

روحھا الثقافي، باعتباره الكیان األعلى واألعم�ق واألكث�ر دیموم�ة لل�روح الق�ومي. 

وھ���و "روح" ال یمك���ن فرض���ھ عل���ى "ش���عوب" الع���الم العرب���ي ودول���ھ القطری���ة 

المعاصرة، بقدر ما یفترض على العكس من ذلك، إشراكھا الفعال في معاناة إع�ادة 

وتأسیس���ھ ك���ل بمع���اییر تجارب���ھ الفردی���ة. فھ���و األس���لوب الوحی���د ال���واقعي  إنتاج���ھ

والضروري لبلوغ ما أسمیتھ بالمرجعیات الثقافیة الجامعة المانعة، أي ع�ین الیق�ین 

القائم وراء مختلف االعتقادات والفرضیات والقیم الكبرى والعادات، وح�دود الش�ك 

، والفع��ل ال��دائم م��ن اج��ل ج��الء والح��دس ال��دائم لحق��ائق االنتم��اء الروح��ي الموح��د

مكوناتھ. وال یمكن فص�ل ھ�ذه المكون�ات بالنس�بة للع�الم العرب�ي عم�ا یمك�ن دعوت�ھ 
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، بوص�فھ الكی�ان ال�ذي یتمث�ل حص�یلة العناص�ر الجوھری�ة للوح�دة باإلسالم الثق�افي

  االجتماعیة والسیاسیة والثقافیة والروحیة القومیة.

لصعود الحضاري األص�یل والعم�ران وتكشف التجربة التاریخیة لألمم بان ا

الشامل یستند بالضرورة إلى نواة داخلیة تشكل مصدر اإلمداد ال�ذاتي والنف�ي الح�ر 

لألفعال االجتماعیة والسیاس�یة والثقافی�ة والقومی�ة. غی�ر أن ذل�ك ال یعن�ي وض�ع أو 

لمنظوم�ة البح�ث صیاغة عقالنیة ثابتة المب�ادئ والقواع�د، بق�در م�ا یعن�ي التأس�یس 

. وھي منظومة ال یمكن تأسیسھا عالقة مرنة بالتاریخ تستند إلى قواھا الذاتیةعن 

بالنسبة للعالم العرب�ي إال عب�ر وحدت�ھ العمیق�ة بتراث�ھ الخ�اص، أي بتجارب�ھ الذاتی�ة 

المتنوع��ة والمختلف��ة ونتائجھ��ا العملی��ة. فف��ي ھ��ذه الوح��دة تتكش��ف حق��ائق الت��اریخ 

  اء وعیھ الذاتي. العربي، بوصفھا الحلقات الضروریة لبن

ویفترض بناء الوعي الذاتي بالضرورة تجاوز ربط التاریخ الحضاري للعالم 

العرب��ي وآف��اق تط��وره ب��زمن غی��ر زمن��ھ ال��ذاتي. فھ��و ال��زمن الوحی��د الق��ادر عل��ى 

التح��رر م��ن ثق��ل وأوھ��ام المقارن��ات الش��رطیة ب��زمن اآلخ��رین. وذل��ك الن ال��زمن 

والحقیق��ة ال بمنط��ق الض��عف والق��وة.  الثق��افي زم��ن ت��اریخي مقت��رن بمنط��ق الح��ق

  فاألول ھو مصدر التصیّر واالستمرار، بینما الثاني عرضة للتغیر والزوال.

وإذا كان التاریخ العربي یستمد كینونتھ الش�املة والمتوح�دة ف�ي ع�والم المل�ك 

والملك��وت (مس��تواھا الطبیع��ي والم��اوراطبیعي) إل��ى جب��روت اإلس��الم وتوحیدیت��ھ 

مضى، فان تّصیره الجدید واستمراره الواجب یتوقف عل�ى كیفی�ة بن�اء الثقافیة فیما 

. فھي المقدمة منظومة االنتماء السیاسي واالجتماعي والقومي بمرجعیاتھ الثقافیة

النظریة إلعادة ترتیب وعیھ الذاتي على أسس اإلصالحیة العقالنی�ة، وم�ن ث�م بن�اء 

  لشامل في العالم المعاصر.الذات العربیة وإحیاء وجودھا المستقل وتنشیطھا ا

فالع��الم المعاص��ر یص��نع مق��دمات جدی��دة ویض��عنا أم��ام ح��وافز إض��افیة تج��اه 

القضایا واإلشكالیات الفلسفیة الكبرى في الت�اریخ والثقاف�ة والعقائ�د والسیاس�ة، مث�ل 

قضایا وإشكالیات التطور والتقدم، والتاریخ والغائیة، والقانون والص�دفة، والت�اریخ 

لقومي. كما استثارت ھذه الظاھرة بقوة أكثر مما س�بق إش�كالیات الب�دائل العالمي وا
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االجتماعی��ة االقتص��ادیة والسیاس��یة والثقافی��ة، وقض��ایا الوح��دة والتن��وع الحض��اري 

  اإلنساني.

فالعالم المعاصر ال یقف أمام مفترقات طرق البد منھا، رغم أن المسار العام 

ی�ق العولم�ة". أم�ا ف�ي الواق�ع ف�ان العولم�ة یبدوا أحدیا فیما ھو متعارف علی�ھ "بطر

المعاصرة مازالت بال ھویة ذاتیة، وذلك النھا حصیلة تطور ثقافي واح�د واقتص�اد 

مع��ولم. بینم��ا المس��ار الت��اریخي المس��تقبلي ھ��و أوال وقب��ل ك��ل ش��يء مس��ار ال��وعي 

. الثقافي. األمر الذي یس�تلزم بالض�رورة تكام�ل مختل�ف مركزیات�ھ الثقافی�ة العالمی�ة

وعن��د اكتم��ال مس��ار "الطبیع��ي" أو "نھای��ة الت��اریخ" الطبیع��ي عن��دھا یص��بح م��ن 

الممكن الحدیث عن عولمة محكومة بمنظومة مرجعیات جدیدة تمث�ل تج�ارب الك�ل 

اإلنس��اني بمختل��ف ثقافات��ھ الكب��رى. وم��ا قب��ل ذل��ك، أي مم��ا یج��ري اآلن ھ��و مج��رد 

ت الداخلیة للمراكز الثقافیة صراع مستمر ومواجھات لن تنتھي ما لم تنتھ المواجھا

أو الحض��اریة الكب��رى ف��ي وح��دات متناغم��ة. وال یمك��ن بل��وغ ذل��ك خ��ارج إط��ار 

الصیغة الفعلیة لثنائیات المنطق الثقافي في كیفی�ة حل�ھ إلش�كالیات الوج�ود الطبیع�ي 

لق��انون الت��اریخ والم��اوراطبیعي ف��ي مراح��ل الت��اریخ ال��ذاتي، أي ك��ل م��ا یس��تجیب 

ال��ذي یم��ر مس��ار الت��اریخ الطبیع��ي   المقص��ود بالق��انون ھن��ا ھ��ووومنط��ق الثقاف��ة. 

 والخامسة بمراحل سبع أساسیة، الثالثة األولى "طبیعیة" صرف، والرابعة ویتحقق

   بینیة، بینما البقیة (السادسة والسابعة) "ماوراطبیعیة". وھي كما یلي:

  الثقافیة، –المرحلة العرقیة 

  الدینیة، –المرحلة الثقافیة 

 السیاسیة، –حلة الدینیة المر 

  االقتصادیة، –المرحلة السیاسیة 

 الحقوقیة، -المرحلة االقتصادیة 

  األخالقیة، –المرحلة الحقوقیة 

 العلمیة  - المرحلة األخالقیة 
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والمراحل الثالث األولى ھي مسار "التاریخ الطبیعي". والرابعة ھي مرحلة 

م�ام االنتق�ال إل�ى المرحل�ة االقتص�ادیة االنتقال الثقافی�ة الكب�رى، أو العقب�ة الكب�رى أ

الحقوقیة التي تذلل بصورة نھائیة بقایا ومخلفات "التاریخ الطبیعي" لالنتقال المنظم 

ل��ى الت��اریخ الم��اوراطبیعي، ال��ذي تتمثل��ھ وتجس��ده وتحقق��ھ المرحلت��ان األخیرت��ان، إ

ل ب��ین اللت��ان تؤسس��ان لبدای��ة الت��اریخ اإلنس��اني المحك��وم بمرجعی��ة التنس��یق األمث��

الطبیعي والماوراطبیعي. وما بع�دھا یب�دأ ت�اریخ المس�تقبل بوص�فھ احتم�اال عقالنی�ا 

  إنسانیا. 

و "الماوراطبیعي" یبدأ بالتشكل الفعلي في أن "تاریخ الحق" إخرى، أبعبارة 

، أي تل��ك الت��ي تفت��رض ف��ي ذاتھ��ا نف��ي المراح��ل الخم��س الس��ابقة المرحل��ة الثقافی��ة

الخالص��ة لألم���م ھ��ي مرحل��ة "الت���اریخ الح��ق" ونھای���ة  جمیع��ا. فالمرحل��ة الثقافی���ة

"التاریخ القومي" لألمم. إذ التاریخ الحق ھو تاریخ الثقافة (أو النفس العاقل�ة). وم�ا 

غیره ھو تاریخ القوة الغضبیة. أما المكونات الض�یقة والمح�دودة للتج�ارب القومی�ة 

فان استعادتھا المعاصرة  في مستویاتھا العرقیة والدینیة فھي بقایا متحجرة. من ھنا

ھو نكوص إلى الوراء. بینما المھمة تق�وم ف�ي لح�م الكینون�ة التاریخی�ة لثقاف�ة األم�ة 

االقتص��ادیة بم��ا یخ��دم عق��د الخ��الف الثق��افي ب��ین  –بإش��كالیات المرحل��ة السیاس��یة 

 –الحضارات واألمم واإلبقاء علیھا بوصفھا خمیرة التنوع الدائم في البدائل الثقافیة 

 -األخالقیة، والمرحلة األخالقی�ة  –المرحلة الحقوقیة یاسیة. عندھا تنفتح بدایة الس

لبدایة التاریخ اإلنساني المحكوم بمرجعی�ة  بوصفھما المرحلتین األخیرتینالعلمیة 

التنس��یق األمث��ل ب��ین الطبیع��ي والم��اوراطبیعي ف��ي تج��ارب المركزی��ات الثقافی��ة 

  المتكاملة.

من خالل فعل ونتائج أربع ثنائی�ات كب�رى ھ�ي ك�ل أما قانون الثقافة فیجري 

  من 

 .التشاؤم والتفاؤل  

 .الفعل والخمول 

 .النفي واإلیجاب 
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 .العقل والوجدان 

ب��أثر فع��ل ھ��ذه الثنائی��ات  یج��ري إن تحقی��ق االنتق��ال م��ن مرحل��ة إل��ى أخ��رى

وكیفی���ة حلھ���ا إلش���كالیات الوج���ود الطبیع���ي والم���اوراطبیعي عل���ى مس���توى الف���رد 

م���ة والدول���ة. وم���ن خ���الل ھ���ذه المكون���ات تج���ري رؤی���ة الماض���ي والجماع���ة واأل

والمستقبل. وبأثرھا تتبلور معالم الرؤیة النظریة والعملیة عن الحاض�ر. وم�ن ھ�ذه 

المعالم تتولد بدایات الثقافة والحضارة المدرك�ة بمع�اییر الب�دائل، أي ك�ل م�ا یس�اھم 

س��تندة إل��ى فك��رة الب��دیل، ف��ي تكام��ل واكتم��ال الت��اریخ ال��ذاتي. وذل��ك الن الرؤی��ة الم

تفت��رض ف��ي تن��اقض التف��اؤل والتش��اؤم، والفعالی��ة والخم��ول، والنف��ي واإلیج��اب، 

والعق��ل والوج��دان، وح��دتھا بوص��فھا منظوم��ة متكامل��ة للب��دائل. وم��ن تعام��ل ھ��ذه 

المكونات (الثنائیات) النظریة والعملیة مع الماضي والمستقبل یتبلور أسلوب وجود 

  وعادة ما یجري ذلك من خالل تحدید وتفاعل الحضارات وثقافاتھا.

 اتجاه التفاؤل  

 وفاعلیة اإلرادة 

 وكیفیة النفي 

 ومضمون العقل 

إن جمی��ع ھ��ذه المراح��ل انتقالی��ة، بمعن��ى أن الت��اریخ عملی��ة مس��تمرة تحت��وي 

عل��ى احتم��االت متنوع��ة م��ن الص��عود والھب��وط، لكنھ��ا ال تنف��ي مض��مون الق��انون 

  وصفھ احتماال عقلیا وإرادة حرة. الطبیعي للتاریخ، بل تؤكده ب

ھ��ي المرحل��ة التاریخی��ة األول��ى ف��ي التط��ور  ،الثقافی��ة –فالمرحل��ة العرقی��ة 

البش��ري والتجم��ع اإلنس��اني. وتتح��دد بجوھری��ة االنتم��اء العرق��ي بوص��فھ الص��یغة 

المناسبة إلدراك أولویة "الدماء" و"األقرباء". وھي النواة القائمة ف�ي معن�ى العائل�ة 

والعرق والقوم والشعب. كما أنھا المحطة األولیة لنشوء التجمع واالجتماع  والقبیلة

وفكرة الواحد والوحدة والھموم المشتركة، أي األص�ول الض�روریة للفك�رة الثقافی�ة 

  ووعي الذات البدائیة.
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فھي المرحلة التي تس�تكمل األص�ول الثقافی�ة  ،الدینیة –المرحلة الثقافیة أما 

ا من خالل رفعھا، بأثر توسع الوعي وضعفھ في الوقت نفس�ھ، المتراكمة فیما سبقھ

أمام المغامرات األولیة للروح والجسد الفردي واالجتماعي. بحیث ینم�و اإلحس�اس 

تج��اه مختل��ف القض��ایا الجوھری��ة للوج��ود الطبیع��ي والم��اوراطبیعي، الت��ي یواجھھ��ا 

روحی�ة إض�افة  الفرد والجماعة والقوم والشعب، إلى فكرة. بمعنى البح�ث ع�ن ق�وة

إل��ى الجس��دیة بھیئ��ة أرواح والھ��ة ومالئك��ة وم��ا ش��ابھ ذل��ك، والت��ي تت��راكم بأثرھ��ا 

وتتوحد في فكرة اإللھة الكبرى والص�غرى. وھ�ذه ب�دورھا تج�د طریقھ�ا إل�ى فك�رة 

الواح��د والوح��دة ف��ي الق��وم والمجتم��ع والدول��ة والق��یم، أي ك��ل م��ا یت��راكم ف��ي فك��رة 

األكث�ر أنھ�ا المرحل�ة  لف�ردي والجم�اعي والتجزئ�ة. الوحدة بوصفھا نفیا لإلحساس ا

وذلك بأثر نقلھا  .جوھریة في میدان اإلبداع الثقافي التاریخي وصیرورة الحضارة

الوجود البشري إلى مرحلة الوجود اإلنساني، وتحویل الزمن إلى تاریخ، والت�اریخ 

س�ي أس�س إلى وعي ذاتي، والوعي الذاتي إلى عل�م، والعل�م إل�ى عم�ل. وم�ن ث�م تر

المرجعیات األولیة لالنقالب التاریخي الھائل في بنیة الوعي الثق�افي. وف�ي مج�رى 

ذلك تظھر الثقافة القومیة والحضارة القومیة. فاألولى تالزم بقاء القوم ضمن سیاق 

ومعاییر وقیم العرق، والثانی�ة تتج�اوزه بص�ورة نس�بیة وجزئی�ة إل�ى مص�اف الع�ام 

وری���ة. ومث���ال األول���ى ص���یرورة ال���وعي الق���ومي و"الع���المي" وص���نع األم���ة المح

الیھ��ودي والثقاف��ة الیھودی��ة، والث��اني ص��یرورة ال��وعي الحض��اري العراق��ي الق��دیم 

اآلش��وري) والمص��ري الفرع��وني، والص��یني، والھن��دي،  -الب��ابلي  –(الس��ومري 

  والیوناني، والروماني.

تح��ول  فھ��ي المرحل��ة الت��ي یج��ري فیھ��ا ،السیاس��یة –المرحل��ة الدینی��ة  أم��ا

الفك��رة الدینی��ة إل��ى الوع��اء األكب��ر للفك��ر ة الثقافی��ة عب��ر دمجھ��ا ب��الفكرة السیاس��یة. 

مراف�ق الوج�ود الطبیع�ي  لك�لاألمر ال�ذي یجع�ل م�ن الفك�رة السیاس�یة فك�رة ش�املة 

والماوراطبیعي للفرد والجماعة واألمة والدول�ة. وم�ن ث�م إن�زال الفك�رة إل�ى می�دان 

 -الم���اوراطبیعي –كمال دورة الوج���ود الطبیع���ي اإلحس���اس والم���ادة. بمعن���ى اس���ت

الطبیع��ي. بحی��ث یتح��ول الواح��د إل��ى قط��ب الوج��ود، وم��ن ث��م إب��داع المرجعی��ات 
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المتكامل��ة ف��ي وح��دة الف��رد والجماع��ة واألم��ة، والثقاف��ة والق��یم، والدول��ة ونظامھ��ا 

السیاس��ي. وھ��ي المرحل��ة األكث��ر تعقی��دا م��ن حی��ث البن��اء واالس��تمرار، وذل��ك النھ��ا 

ج مسار  التاریخ الطبیعي عبر ربطھ الكام�ل والش�امل ب�الوجود الم�اوراطبیعي. تتو

وفیھ��ا فق��ط تت��راكم ق��یم المطل��ق والمق��دس واألب��دي وأولویت��ھ لتص��ھر فی��ھ ك��ل الق��یم 

والمب���ادئ النظری���ة والعملی���ة. كم���ا أنھ���ا مرحل���ة ص���نع األم���ة الثقافی���ة والحض���ارة 

لنصرانیة، والحضارة اإلس�المیة. "الكونیة". ومثالھا في صیرورة وبقاء الحضارة ا

وھي حضارات ال تنفي وجود "األم�ة المحوری�ة"، ب�ل ت�ذّوبھا ف�ي "األم�ة الثقافی�ة" 

الجامع��ة. ولك��ل حض��ارة م��ن ھ��ذا الن��وع ص��یرورتھ الخاص��ة المترتب��ة عل��ى كیفی��ة 

تراكم "منطقھا الثقافي" في مجرى حل إشكالیات الوج�ود الطبیع�ي والم�اوراطبیعي 

اتج��اه التف�اؤل، وفاعلی��ة اإلرادة، وكیفی��ة النف��ي، ومض��مون وعی��ة وتحقیقھ�ا عب��ر ن

  العقل.

 دینامیكیة األكثر(المرحلة الثالثة) ھي المرحلة  المرحلة الدینیة السیاسیةإن 

عصیة بالنسبة للمسار التاریخي لألمم. وذلك النھا تمثل المرحلة التاریخیة  واألكثر

 كاف��ة ف��ي رة الواح��د والوح��دة واالحدی��ةالثقافی��ة األولی��ة الكب��رى لالنتق��ال إل��ى فك��

 والدول�ة واألمة والجماعة للفرد والماوراطبیعي الطبیعي الوجود ومیادین مستویات

والثقاف��ة، م��ع م��ا یترت��ب علی��ھ بالض��رورة م��ن بل��ورة مرجعی��ات ق��ادرة عل��ى ت��ذلیل 

التفرقة والتشتت والشرذمة والوجود الساري بھیئة زمن الوجود والعدم. وخالفا لما 

بلھا، والتي عادة ما تربط ب�دایتھا وص�یرورتھا بأس�اطیر ش�تى، ف�ان قی�ادة التح�ول ق

التاریخي صوب المرحلة الدینیة السیاسیة عادة ما یرتبط بشخص�یات تحت�وي عل�ى 

وحدة ومرجعیة الطبیعي والماوراطبیعي، اإلنس�اني واإللھ�ي. م�ن ھن�ا ب�روز فك�رة 

على صنع مرجعیات توح�د فیھ�ا ك�ل  وشخصیة النبي والنبوة، أي تلك القوة القادرة

مكونات الوج�ود بوص�فھ منظوم�ة "إلھی�ة" و"مقدس�ة". وبالت�الي ت�ذلل تقالی�د العن�ف 

والبطش في توحید األمم واالستعاضة عنھ بقوة المثال والنموذج "المقدس". بمعنى 

أنھ��ا تن��زع ص��وب التوحی��د المتج��انس ب��ین الجس��د وال��روح، هللا واإلنس��ان، الع��ابر 
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أي تحتوي على عناصر التقدیس المبطن لما فیھا، بوصفھا القوة الظاھرة واألبدي، 

   والباطنة لتوحید الفرد والجماعة في امة. 

 وترسخھا تغلغلھا أما طابعھا العصي فیقوم في صعوبة تذلیھا الالحق، بسبب

 كم�ا ذلك لتغییر محاولة كل تبدو ھنا والوعي. من الوجود مفاصل كل في وتجذرھا

  والجسد، وهللا والمقدس، والخالد واألبدي. الروح لحركة كسر انھ لو

 بمع�اییر ھ�ائال كل ذل�ك جع�ل م�ن المرحل�ة الدینی�ة السیاس�یة (الثالث�ة) إب�داعا

 المش�ترك، بوص�فھ واإلب�داع المش�تركة الھم�وم ص�نع ث�م وم�ن والوح�دة، التوحی�د

  أیضا.  حادا صراعا

وم��ن ث��م تتوق��ف  وش��أن ك��ل مرحل��ة تاریخی��ة ثقافی��ة كب��رى تتس��م ب��التنوع.

ص�یرورة  خصوصیتھا، التي تبلور الحقا خصوصیة الثقافة والحضارة، على كیفیة

العملي. فقد اتخذت في أوربا النصرانیة ھیئة الكنیسة  ونظامھا مرجعیاتھا المتسامیة

والق�یم. بینم�ا اتخ�ذت ف�ي  والجس�دیة الروحی�ة للوحدة الواحدة والوحدة، أي الصانعة

 واألص�ول واألم�ة والجماع�ة الواح�د حض�ارتھا ق�وة هللالص�یرورة اإلس�المیة و

  الكبرى.

وعند استنفاذ طاقتھا الموحدة والمبدعة، فان تذلیل قوة الوحدة القدیمة یصبح  

الطری���ق الوحی���د لت���راكم مرجعی���ات االنتق���ال إل���ى المرحل���ة السیاس���یة االقتص���ادیة 

لك�ي تتحل�ل الرابط�ة  (المرحلة الرابعة). لھذا اتخذت في أوربا صیغة تذلیل الكنیسة

  القدیمة وعوضا عنھا یجري تبرعم وتراكم المرجعیات الجدیدة للدنیویة الشاملة.

فاالنتق��ال م��ن المرحل��ة الدینی��ة السیاس��یة إل��ى المرحل��ة السیاس��یة االقتص��ادیة 

یعادل معنى االنتقال من الدین إلى الدنیا، ومن الالھوت إل�ى العق�ل الخ�الص، وم�ن 

النزعة الدنیوی�ة. لھ�ذا ك�ان یكف�ي ت�ذلیل ق�وة الكنیس�ة لك�ي تنھ�ار النزعة الدینیة إلى 

بمكن تحقیق ھ�ذا  منظومة المرجعیات القروسطیة. أما بالنسبة للعالم االسالمي، فال

 والمس�تقبلیة التاریخی�ة واألم�ة، أن اإلمكانی�ة والجماع�ة هللا محارب�ة االنتق�ال عب�ر

 مرجعی�ة اإلس�المیة، بوص�فھا األص�ول فك�رة ت�ذلیل الواقعی�ة والوحی�دة تق�وم عب�ر

  ثقافیة.  تاریخیة
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المرحل��ة االنتقالی��ة الكب��رى ف��ي  ، فھ��ياالقتص��ادیة –المرحل��ة السیاس��یة  أم��ا

مسار التاریخ الطبیعي. وأطلق علیھ عبارة "العقبة الكبرى"، وذلك النھا الحد الذي 

ی�ة المركزی�ات الثقافال یمكن تجاوزه بص�ورة فردی�ة أو جزئی�ة. بمعن�ى أن أي م�ن 

، التي تتبلور بالضرورة ضمن س�یاق االنتق�ال إل�ى ھ�ذه المرحل�ة السیاسیة الحدیثة

الثقافی��ة ف��ي ت��اریخ األم��م، ال یمكنھ��ا االنتق��ال إل��ى المرحل��ة الالحق��ة (االقتص��ادیة 

الحقوقیة) ما ل�م تتكام�ل المركزی�ات المحتمل�ة األخ�رى. وذل�ك ألن�ھ ال یمك�ن لفك�رة 

عیة على النطاق الع�المي، م�ا ل�م ترتق�ي األم�م الحق أن تفعل بوصفھا منظومة مرج

(المركزیات) جمیعا إلى مص�اف فك�رة الح�ق والحق�وق. فالمراح�ل الس�ابقة مراج�ل 

لغلی�ان المكون�ات الطبیعی�ة وتبخرھ�ا ف�ي س�ماء الرؤی�ة الثقافی�ة الخالص�ة، أي نفیھ��ا 

ت�اریخ بمعاییر المرجعیات االقتص�ادیة الحقوقی�ة. فھ�ي الحلق�ة البینی�ة الكب�رى ف�ي ال

العالمي، التي تنفي بصورة نھائیة زمن الغرائز بت�اریخ العق�ل المج�رد والمتس�امي، 

 أي تاریخ الحق. 

لخ��روج م��ن وق��د جع��ل ذل��ك منھ��ا اش��د المراح��ل وط��أة بالنس��بة للب��دائل. ف��ا

یع�ادل معن�ى االنتق�ال الن�وعي األكب�ر ف�ي ت�اریخ األم�م  الرابعة إلىالمرحلة الثالثة 

ل. وق�د كانت�ا الق�ارة األوربی�ة می�دان تجربتھ�ا األولی�ة وتعبی�د والتاریخ اإلنساني كك�

الطری��ق الخ��اص بھ��ا. فثلم��ا ش��كلت تج��ارب باب��ل ومص��ر القدیم��ة والص��ین والھن��د 

وفارس والیومان والرومان المرحلة األولیة الكبرى إلرساء أسس التاریخ اإلنساني 

) وبدای��ة الت��اریخ الثق��افي والحض��اري (االنتق��ال م��ن المرحل��ة األول��ى إل��ى الثانی��ة

الحضاري الطبیعي، فان التجارب األوربیة شكلت المرحلة الحاسمة في بدایة تذلیل 

التاریخ الطبیعي ونقلھ األولى إلى ما ادعوه بالتاریخ الماوراطبیعي. وقد كل�ف ذل�ك 

شعوب القارة األوربیة تضحیات ھائلة وتكثیف�ا للجھ�اد واالجتھ�اد الت�اریخي الثق�افي 

  لیات الكبرى للوجود اإلنساني. في حل اإلشكا

فقد ذللت أوربا ھذه المرحلة االنتقالیة في مجرى ثالثة قرون من الزمن، ب�دأ 

من النھضة حتى الثورة الفرنسیة. فقد كان ینبغ�ي لھ�ا ح�ل وتحلی�ل فك�رة المركزی�ة 

الدینی��ة بمركزی��ة دنیوی��ة. وعوض��ا ع��ن أن تك��ون الكنیس��ة مرك��ز ال��روح والجس��د، 
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ی�دان ال�روح والجس�د. ورافقھ�ا التح�ول م�ن المركزی�ة اإللھی�ة إل�ى أصبحت ال�دنیا م

المركزی��ة البش��ریة، وم��ن إرادة الخض��وع إل��ى إرادة التح��دي وفك��رة الحری��ة، وم��ن 

اإلیم��ان إل��ى العق��ل م��ع االحتف��اظ بالجس��د المس��یحي م��ن طق��وس وع��ادات وانتم��اء 

اریخ الفعل�ي ظاھري فقط. مما أبقى على ت�اریخ التج�ارب الذاتی�ة، بمعن�ى ص�نع الت�

والرویة المستقبلیة من خالل إبداع مرجعیات متسامیة جدید جعلت من اإلنسان قوة 

مركزیة. وتمحورت ھذه المركزیة بھیئة قوة سیاسیة اقتصادیة. ووجد ذل�ك تعبی�ره 

في اإلبداع الذاتي والمواقف من جمی�ع إش�كالیات الوج�ود الطبیع�ي والم�اوراطبیعي 

  الدولة والثقافة.للفرد والجماعة والقومیة و

وجرت ھذه العملیة المبدعة من خالل حل الثنائیات الكبرى وتوظیفھا العملي 

البنی�ة التاریخی�ة للمرحل�ة الدینی�ة السیاس�یة،  تحدي مختلف أش�كال ومس�تویاتعبر 

بالمس�تقبل  األم�ل وباألخص بنیة وتقالید الكنیسة والفكر الدیني النص�راني، وإش�اعة

وتنش�یط اإلرادة ، فردیة واالجتماعیة في كافة می�ادین الحی�اةبوصفھ ردیفا للحریة ال

"، وأخی�را اثمن رأس�مال" أوالحرة لإلنسان والمجتمع بوصفھ القیمة األكبر للوجود 

األسس العلمیة والعملیة للعقل النقدي الحر، اي كل ما یرسي تقالید العقالنیة  إرساء

  . الحدیثة

 اكائن�، جرى النظر إلی�ھ باعتب�اره لعلى سبیل المثا اإلنسانففي الموقف من 

وم�ن مادی�ا  أواقتص�ادیا  أوالنظریات تأخذ جانب�ا سیاس�یا ا. فجمیع واقتصادی اسیاسی

ح��دیث ع��ن هللا وال��روح خالل��ھ تؤس��س لرؤیتھ��ا العقالنی��ة. بحی��ث ال مك��ان یبق��ى لل

بدای�ة  ، بینم�ا یص�بح اإلنس�انف�ي العم�لفالث�واب والعق�اب ، أما والخطیئة والخالص

  . نسان كما ھواإلحقوق ، وحقوقھ بھ ومنھ، أي أن یة الوجودونھا

والمجتم�ع ھ��و  ا،اجتماعی�� اكیان� یص�بح اإلنس��ان، المجتم��عم�ن وف�ي الموق��ف 

 وأخالقیة. من ھنا أھمی�ةالمجتمع قیمة سیاسیة واقتصادیة . ویصبح مجموع األفراد

، وانب والعلوماالھتمام بدراسة المجتمع من مختلف الج، وأولویة الفكرة االجتماعیة

المجتمع الحدیث . ویتحول علم االجتماع السیاسيوب ظھور علوم خاصة باالجتماعو

المجتمع الحدیث ھ�و . فالتقلیدیة القدیمة یةبنیة جدیدة تذلل في كافة مكوناتھا البنإلى 
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المجتمع وكل ما فیھ . واألساس والمقدمة الضروریة للفكرة الوطنیة والفكرة القومیة

ذل�ك ھ�ي  إل�ىقیم وآداب وقوانین وسلوكیات والیات لحل المشاكل وما من مفاھیم و

المجتم��ع ھ��و ص��یرورة ، وأخی��را، أن التج��ارب الذاتی��ة التلقائی��ة ف��ي التط��ور نت��اج 

  دینامیكیة محكومة أساسا بالفكرة السیاسیة واالقتصادیة

للبنیة اإلقطاعیة  اوفعلی شامال بدیال فیجعل منھا، القومیةالموقف من أما 
االستعادة الحیة لألصول العرقیة بوصفھا . وفیھا تنعكس تقالیدھا وقیمھا وأعرافھاو

وحدة بالتالي اإلطار النظري والعملي لالنتماء الموحد، وو فكرة الھویة الذاتیة
الطاقة الباعثة . األمر الذي جعل من الفكرة القومیة المصالح والوجدان العام

  . یادة والسیادة في مختلف المجاالتمن اجل الر األخرىلمنافسة القومیات 
العلم اساس الرویة تجاه كل شيء. حیث یصبح ، العلممن ویصبح الموقف 

لمعرفة ا لمصدر، وقوة إنتاجیة، والحقیقة ابشكل عام والتجریبي بشكل خاص معیار
ا مصدر، وم للطاقة البشریةئویر الداطالتو التنویر الفردي واالجتماعيو والحقیقة

المؤسس . األمر الذي أدى في نھایة المطاف إلى أن یصبح العلم تشافلبحث واالكل
  . الفعلي للعقل الحدیث

العمل ھو  فیأخذ طریقھ إلى النظریات القائلة، بان، العملالموقف من أما 
  .الكبرى اإلنسانیةالقیمة اإلنسان، وانھ العمل ھو صانع ، وان مصدر الثروة

الحریة ف العقل النظري والعملي. محور اھتمام الحریةویصبح الموقف من 
الحریة الشاملة للوجود . ویجري تأسیس فكرة ھي الشعار األكبر للفكرة السیاسیة

 ،حریة المعتقد والتفكیر واالجتماع والحیاة الشخصیة، التي تشمل االجتماعي
القیمة الكبرى للوجود . وبالتالي تتحول الحریة إلى باختصار كل نواحي الحیاة

  .اإلنساني
، اإلبداع ھو حریةردیفا لفكرة الحریة. ف اإلبداعالموقف من كما یصبح 

اإلبداع فكرة وأسلوب شامل في العلم والفن ا. وان وال قیود احدود ولیس لإلبداع
. وتصبح الحریة أسلوبا انعدام فكرة التحریم والتجریم، وبالتالي واألدب والفكر

  .مئالجتھاد الداوتحقیقا ل
قیمھا  العقالنیة والعلمیة والدنیویة تصبح، بیة والتعلیمالترلموقف من وفي ا

. بحیث یجري توحد التربیة والتعلیم باإلطار القوميالكبرى والجوھریة. وفیھما ت
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. بینما یجري بناء بناء التربیة والتعلیم على أسس علمیة ووضعیة وتجریبیة
  . التربیة والتعلیم على أساس الفكرة الدنیویةمقومات 

فیتحول إلى العمود األساسي إلى جانب ، النظام السیاسيقف من الموأما 
. وضعیةھي فكرة الفكرة السیاسیة الفكرة االقتصادیة في الموقف من الحیاة ككل. ف

إلى فكرة تأسیسیة وجوھریة للنظام السیاسي.  العقد االجتماعيوتتحول فكرة 
لسیاسي على أساس النظام ا. ویجري بناء السیاسة فكرة اجتماعیة وقومیةوتصبح 

، واإلقرار جوھریة الدستور الوضعي والقوانین الوضعیة، وفصل السلطات
  . لفكرة الدیمقراطیةوا التعددیة السیاسیةب

االقتصاد ھو ف. النظام االقتصاديالموقف من ویجري تتویج كل ذلك في 
فكرة . حیث تلعب فیھ األساس المادي للدولة والنظام السیاسي والمجتمع

، واالقتصاد إنتاجي، وارتباطھ بالعلم وانجازاتھ دورا الملكیة الخاصةو  ،السوق
  أساسیا.

وكل ما قیل بصدد ھذه الجوانب ینطبق على كل مستویات الوجود الطبیعي 
والماوراطبیعي للشعوب األوربیة. وفِي ھذا یكمن سر تفوقھا التاریخي الحدیث، 

لتي استطاعت تذلیل المرجعیات وذلك النھا المنطقة الثقافیة التاریخیة األولى ا
الثقافیة للمرحلة الدینیة السیاسیة وإبداع بدائل نوعیة لھا تستجیب مع مضمون 
الفكرة السیاسیة االقتصادیة الحدیثة. مع ما ترتب علیھ بالضرورة من إبداع 

  مرجعیات ثقافیة جدیدة. 
  

  
ریخ فھ���ي المرحل���ة األول���ى م���ن الت���ا ،الحقوقی���ة -المرحل���ة االقتص���ادیةأم���ا 

الماوراطبیعي، أي تاریخ الفكرة اإلنسانیة واالحتمال المستقبلي الدائم بوصفھ جھادا 

ثقافیا. وذلك الن ھیمنة فكرة الحق تذلل في األغلب البقایا البدائیة المتغلغلة ف�ي ك�ل 

مس��ام الوج��ود الت��اریخي لألم��م. وھن��ا یب��دأ "الت��اریخ الحقیق��ي"، أي ت��اریخ الح��ق 

نی��ة والنزع��ة اإلنس��انیة عل��ى النط��اق الع��المي. وم��ا بع��دھا المحك��وم ب��الفكرة العقال

األخالقیة،  –المرحلة الحقوقیة استمرار للمغامرة اإلنسانیة في األكوان. الحقا في 

بوصفھا مرحلة الرؤیة الكونیة واالنسجام الفعلي بین الطبیع�ي والم�اوراطبیعي ف�ي 
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مرحل�ة الخ�روج  بوص�فھا العلمی�ة –المرحل�ة األخالقی�ة اإلنسان والوجود، وأخیرا 

  من تاریخ األرض، أو مرحلة األحالم الكونیة.

مكاناتھ ضمن إن یستنفذ أكل مرحلة تالیة تأخذ الجدید في إبداعھا بعد و
المرحلة الثقافیة . فرقى فیھاأیجري توظیفھ لما ھو جدید وة، بحیث المرحلة السابق

، بینما تأخذ دیان الذاتیةتأخذ مما سبقھا حصیلة األ ، على سبیل المثال،الدینیة
المرحلة السیاسیة االقتصادیة . أما المرحلة الدینیة السیاسیة مما سبقھا الفكرة الدینیة

ن كل مرحلة تالیة تتمثل إوالمقصود بذلك، . تأخذ مما سبقھا الفكرة السیاسیةف
حصیلة ما یدخل في مكوناتھا الجوھریة. ففي المرحلة الدینیة السیاسیة یشكل الدین 
والسیاسیة المكونان الجوھریان لھا، وفِي المرحلة السیاسیة االقتصادیة یشكل 
السیاسة واالقتصاد مكوناھا الجوھریین. وینطبق ھذا على المراحل االخرى. 

شكالیات الوجود الطبیعي إوعلى كیفیة ربط وتولیف ھذین المكونین في حل 
    .والماوراطبیعي تتبلور خصوصیة ھذا االنتقال والبدائل

وإذا كانت المراحل السابقة للمرحلة السیاسیة االقتصادیة مھمة بالنسبة 
للدراسة التاریخیة والثقافیة، فان المرحلة السیاسیة االقتصادیة تشكل صلب التحول 

و تحاول الدخول أالتاریخي المعاصر على النطاق العالمي، والمرحلة التي دخلتھا 
لیھا من خالل إففي أوربا جرى االنتقال .  مملیھا األغلبیة المطلقة من الدول واألإ

وفِي روسیا جرى . رساء أسس الدولة المدنیة الدنیویةإفصل الكنیسة على الدولة و
لیھا عبر قیصریة مطلقة أخضعت الكنیسة للدولة خضوعا تاما، بحیث إاالنتقال 
وفِي الصین جرت من خالل ھیمنة النظام . لى خادم مطیع للسلطةإتحولت 
رساء فكرة إوفِي الھند جرت من خالل . رث التقلیدي للبوذیةي وتصفیة اإلالشیوع

ما . أالوطنیة الھندیة والنظام الدیمقراطي وعزل التقالید الھندوسیة عن نظام الحكم
في العالم العربي فقد بقیت العالقة معلولة مسلوبة معلقة بمعنى اإلبقاء على الدین 

مر . األشكالھا األكثر تقلیدیة وجموداأعلة بصول حیة فاوتراثھ وباألخص فكرة األ
. لى حالة انتقال متجانسة تشمل الدولة والمجتمع واإلنسان والقیمإالذي لم یؤسس 

من ھنا ضعف الحداثة وخلل البنیة االجتماعیة وبدائیة النظام السیاسي وضعف 
    .الثقافة وھشاشتھا وشبھ انعدام للتطور العلمي والتكنولوجي

رحلة مركزیتھا الثقافیة ومرجعیاتھا المتسامیة. وسوف اكتفي لكل مكما أن 
ھنا بصورة مكثفة عن نموذجین متقاربین ومتجاورین ومتصارعین في الوقت 



29 

نفسھ، وھما النموذج النصراني (األوربي) واألوربي الحدیث، والنموذج اإلسالمي 
ومة والعربي الحدیث. ففي ھذین النموذجین تظھر بصورة جلیة وتتكامل منظ

المرحلة الثقافیة المرجعیات المتسامیة والمركزیة الثقافیة في مجرى االنتقال من 
بوصفھا مرحلة االنتقال التاریخي السیاسیة،  –المرحلة الدینیة  إلىالدینیة  –

  الثقافیة.  –المرحلة العرقیة الثقافي األكبر، أي تلك التي تجاوزت وذللت بقایا 
المجاالت،  جمیع في الخاصة أنماطھا مرحلة كل ذلك یكشف عن أن لكل

تھیمن  العرقیة الثقافیةوالتي تحددھا المرجعیات الكبرى المتسامیة. ففي المرحلة 
مرجعیات االنتماء بالدم، والقوة والبطش. األمر الذي جعل الفكرة والتفكیر 
محكومان بالغریزة والجسد. لكنھما كالھما ینتجان أول عناصر الوحدة، أي 

قوة المحكومة بدورھا باالنتماء العرقي أو القبلي تصنع الحدود األولیة جوھریة ال
لفكرة المركز واألطراف فیھا، والقائد واألنصار، ونمط توزیع الثروة. وفیھا أیضا 

مجمع تھیمن فكرة المركز، و الثقافیة الدینیةتتحدد القیم وتراتبھا. وفِي المرحلة 
 لك العمليذوالفكر المیتافیزیقي بما في ، الوثنیةوالعقائد الدینیة ، واألساطیر، اآللھة

 .الرومانو الیونان، وفارس، ومصر القدیمةو بابلكما نراه في تجارب وإبداع 
المراحل صفة مالزمة للصیرورة والعدم. وذلك النھا تالزم كل وجود  إن

ما یخص میزتھا بالنسبة للوجود البشري، فإنھا  أماحي وغیر حي على اإلطالق. 
المراحل صفة مالزمة  أنفي وحدة القانون التاریخي ومنطق الثقافة. بمعنى  تقوم

للمسار التاریخي الطبیعي للتجمعات البشریة في مجرى انتقالھا صوب األقوام 
في كیفیة حل  إبداعھ، والخاص فیھا ھو "منطق ثقافتھا" الذي یجري واألمم

واألمة. فرد وللجماعة الوجود الطبیعي والماوراطبیعي على مستوى ال إشكالیات
  . وفي ھذا تكمن كل دراما الوجود

ال یمكن االنتقال من مرحلة إلى أخرى دون أن تستنفذ المرجعیات وعموما 
المتسامیة قدرتھا على اإلبداع. وخصوصیة كل مرحلة، وباألخص في مجرى 
التاریخ الطبیعي، اي األربع األولى، تتوقف على كیفیة نھایة المرحلة السابقة 

نتخذ من حالة االنتقال ھذه في أوربا النصرانیة  أنومن الممكن نوعیة البدائل. و
نموذجا  في عالم العرب اإلسالموتجربة ھذا االنتقال التي أنجزھا ، القروسطیة

للتدلیل بوصفھا األقرب إلینا بأغلب المعاییر العلمیة والعملیة والتاریخیة والثقافیة. 
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النصراني من  األوربيوالواحدیة في العالم لقد جرى تثبیت فكرة الواحد 
. وجرت خالل تذلیل المرجعیات الیونانیة الرومانیة المرحلة الثقافیة الدینیة

دینیة سیاسیة تتحكم بكل شي من  بأخرىتقالید المركزیة القدیمة عن االستعاضة 
حالة جزئیة وعفویة  األولىلفكرة النصرانیة . فقد كانت اخالل مركزیة الكنیسة

. مھمة التوحید أزالتالیھودیة  أصولھاان . ومالزمة لحاالت الفرقة والفرق الدینیة
الحقا یجري . ھي فكرة التضامن والعدالة والمحبة ة فیھاجوھریاذ أن الفكرة ال

اكتشاف وتأسیس مبدأ المحبة بوصفھ مضمون وأسلوب الفكرة الجوھریة للعقیدة 
األول. بعد قرون من ظھورھا  إال النصرانیة لم تنتصر ولم تتنصر. فالجدیدة

التمركز في شخصیة المسیح ھي خاتمة االجتھاد النظري لقرون عدیدة من و
عقیدة  إلىتوحید العقیدة . األمر الذي أدى بالتفكیر والتنظیر والتأسیس واإلجبار

توحیدھا في ، والحقا هللا األب واالبن والروح القدسالمتجسدة في ثالوث  الوحدة
، المسیح ھو الخالص. ففي شخصیة المسیح، التي اختزلت الحقا انرموز اإلیم

الواسطة بین هللا األب  أوالكنیسة ھي تجسید للروح القدس ، والخالص من خاللھو
كانت تلك عملیة . وقد للكنیسة وخدمتھا شيءكل  إخضاعجرى . وعبرھا واالبن

لكنیسة في كل تمركز ا إلىطویلة ومعقدة ومریرة لكنھا أدت في نھایة المطاف 
 واألمةمستویات ومحتویات الوجود الطبیعي والماوراطبیعي للفرد والجماعة 

  . النصرانیة
لقد كانت صیرورة المركزیة الكنسیة وھیمنتھا المطلقة نتاج تحوالت سلبیة 

، اللین جرى النظر إلیھما راث الماضي الروماني والیونانيفیما یتعلق بت
النصرانیة على ح والعقل والجسد. ومع ذلك لم تحتو باعتبارھما وثنیان مخربة للرو

. أنھا عقیدة كونیة واجتماعیة واقتصادیة وحقوقیة وسیاسیة واضحة ومستقلة
. وتراكمت ھذه الفكرة في مجرى العھد القدیم في أساس عقیدتھا الالھوتیة وضعت

ا كم  كانت تتراكم بمعالم الجسد ولیس الروحاألولى، والمرحلة مراحل ثالث ھي 
، الدفاع والتبریر ھي أیدیولوجیات  المرحلة الثانیة. ورھبان الصحاريھو جلي في 

الذین ولدت منھم   الكنیسة آباء تأسیس العقائد بجھودتقوم في  المرحلة الثالثةو
، كل شيء للدین والالھوت النصراني إخضاع  الحقا مھمة. والكنیسة وعقائدھا

الفكرة التي بلغت ذروتھا  ألرضاالكنیسة صوت هللا ویده في  تصبح وأخیرا
  . الكنیسة ھي المرجعیة الجوھریة للوحدة والفكرة النصرانیةأوغسطین. ف عند
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عبر  جرى تجسید الثنائیات الكبرى لصیرورة المرجعیات المتسامیةوقد 
التشاؤم تجاه المستقبل وفكرة نھایة ا، ورافق ذلك ھیمنة فكرة التحدي خضوعجعل 
من خالل فجرى إرساء مقوماتھا اإلرادة . أما ي الخالصیعن األملوان   العالم،
ضعف العقل وخضوعھ وھیمنة . وترتب علیھ والخالص ھو المسیح ، وانقمعھا

عقل وان  .عقل الكنیسةباعتباره العقل الثقافي اإلیمان. ومن ثم صنع  أوالوجدان 
وقیم المرحلة كافة تقالید . األمر الذي أدى إلى تذلیل الكل إخضاعالكنیسة ھو كیفیة 

القضاء المبرم على تقالید الیونان والرومان بما في ذلك السابقة عبر  الثقافیة الدینیة
لقد جرى االنتقال ھنا من كینونة ثقافیة متطورة . عبر توظیفھا النظري والعملي

. مما أسبغ صیرورة ثقافیة متخلفة ودیانة متكاملة ومتطورة إلىودین وثني متخلف 
  .طابع غیر العقالنيالناقضات الحادة وتعلیھا حالة ال

كانت المرحلة  ھقبل. فما منحى خاصا بھا اإلسالمعالم  بینما اتخذت في
  الدینیة الثقافیة زمن الوجود الساري

، مع ما رافقھ البقاء للدھر، والحیاة لعب َولَْھو، وان المصیر والموت أولویة
لم فانھ ز الثقافي الدیني في مكة المرك. أما ةئھیمنة القبلیة والتجزو فراغ روحيمن 

لم یستطع حل ثنائیات الوجود  ، ألنھیتكامل في بنیة سیاسیة قادرة على التوحید
. األمر الذي افرغ مع مرور الزمن روح التحدي. فقد كان التاریخي للعرب آنذاك

وعقلھ  ،جزئیة وإرادتھوالعقل  ،التحدي شبھ معدوم الن المركز خامل الروح
وجد ذلك انعكاسھ في ھیمنة العقل . وعقل القبیلة والمصالح الضیقةالثقافي ھو 

اضمحالل  ا ال یؤدي إال إلىمغلق اطریق. لقد كان ذلك القبلي وفكرة الزمن الساري
، رغم وجود لعرب العاربة والعرب البائدة كما جرى قبلھ بالنسبة ل وتالشي العرب
  . في مكة اإلسالممع انتصار ھو توحد الجمیع على ذلك الدلیل . ومقومات الوحدة

جھال لقد كان واقع ونتائج المرحلة التاریخیة الثقافیة السابقة بالنسبة لإلسالم 
ل بالفوز في الحیاة الدنیا ؤالتفا، وللجاھلیة التحدي. ن ھنا كانت مھمة وجاھلیة

عادل معنى فكرة ، أي كل ما یالدعوة للعمل والقتالباإلرادة واآلخرة، وربط 
 جوھریة المعرفة التي الزمھا فكرة التوحیدفیتوحد بالعقل االسالمي أما ، الجھاد
  .عادل معنى فكرة االجتھادالتي ت

ھو طابع األولى ما یمیز ویالزم كل المراحل التاریخیة الطبیعیة األربع ف
كل المفاھیم والقیم محل خالف واختالف  . اذ أنالخالف والصراع الحاد والدموي

  وھذه بدورھا تاریخیة وعابرة. جعیة متسامیةمر إلىما لم تتحول 
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مفھوم الحق على سبیل المثال، بوصفھ الصیغة األكثر سموا ومنطقیة 
كما انھ قابل   وعقالنیة للوعي االجتماعي والسیاسي یعكس في األغلب منطق القوة

جانب القوانین التي  إلىللتوظیف بما یناقض فكرة الحق كما ھي. فھو یشرع 
ق والعدل وغیرھا، قوانین العبودیة واالستعباد والتمییز العنصري تؤسس لقیم الح

 أفضلعدیدة. وحتى في  أخرىوالقتل واحتقار اآلخرین وما شابھ ذلك من حقوق 
ما توصلت لھ فكرة الحق في المرحلة الدینیة السیاسیة الثالثة، فانھ ظل محكوما 

نفسھ یمكن قولھ عن  بفكرة االنتماء الدیني ولیس بفكرة الحق كما ھي. والشيء
    الحقوق. 

لقد كانت فكرة الحقوق من الناحیة التاریخیة قفزة ھائلة في عالم الوجود 
على الدوام. وینطبق ھذا على جمیع المفاھیم  جزئیةالطبیعي للبشر، لكنھا ظلت 

  . ذلك إلىاإلخوة والتسامح والحریّة واإلنسانیة وما   والقیم بدون استثناء مثل
اصف في المفاھیم والقیم القدیمة قد حدث والزم المرحلة التحول الع إن
في التاریخ الطبیعي، اي المرحلة السیاسیة االقتصادیة. واالنقالب  األخیرة

الواقع ومتطلباتھ ولیس  تأملالتحوالت فیھا تحدث بأثر  أنالجوھري فیھا ینبع من 
ل لم تعد محكومة الفاعلة والبدائ واإلرادةالتحدي  أنحسب ما تفرضھ العقائد، اي 

 األمربالعقل التبریري والتوفیقي وما شابھ ذلك بل بالعقل الواقعي والمستقبلي. 
الذي حدد بدوره مضمون المفاھیم والقیم الجدیدة وجعلھا في الوقت نفسھ عرضة 
للتغیر والتبدل والتدقیق والتحقیق بوصفھا مظاھرا للتجارب الذاتیة والتلقائیة 

  الثقافیة والتاریخیة
. ومن ثم لالنتقالھنا مع فكرة تأسیسھا  ئیةوبالتالي فان مضموم وحقیقة التلقا

آخر لكنھ ال طریق . أسس الوعي الذاتي یبقى محدودا إرساءفان مساھمتھا في 
 إالحكمة  إلىیتحول  ، لكنھ الالعقل متنوع في مجرى المراحل. فللنضوج غیره

تذلیل بقایا الوجود را على ، أي حالما یكون قادحالما یحتكم للحق والحقیقة
وذلك ألنھما . ، وباألخص الثالثة والرابعةاألولىالمراحل الثالث  أوالطبیعي، 

یمثالن المسار ألكثر تعقیدا ودینامكیة في التطور التاریخي، وفیھما ومن خاللھما 
یة المبدعة ئالتاریخ الماوراطبیعي، اي المبني على التلقا إلىفقط یمكن االنتقال 

النظري والعملي والتحرر التام من بقایا الخالف المحكوم بفكرة المصالح  للعقل
في الوعي األكثر تمكننا  نھجمال. األمر الذي جعل على الدوام من ونفسیة الغریزة
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أي القادر ، التلقائي المستمر التأسیس إلىیھدف  ھو ذاك الذي النظري والعملي
  لبقاء ضمن سیاق التاریخ الذاتي. على تأسیس االنتقال إلى مرحلة أكثر رقیا وا

تحتوي بالضرورة على فكرة  أنھا .یة ھي منظومةئالتلقا ذلك یعني أن
. وبدونھا یصبح التقلید سید الموقف. والبدائل النظریة والعملیة واإلرادةالتحدي 

" بینما ھو مجرد نقل إبداع" إلى یتحول على سبیل المثال اآلخرین إبداعترجمة ف
ت ویھدم فكرة التناسب والمركزیة ویجعل كل ما ھو عرضي وعابر نھ یشت. الغوي

  .وھامشي جوھریا وثابتا ومركزیا في الفكر والسیاسة واالجتماع
تالزم مرحلة على الدوام حالة  لثقافة التلقائیة المبدعةاألمر الذي جعل من ا
القادرة  بياإلیجا التأسیسالماوراطبیعي، اي ثقافة  إلىاالنتقال من التاریخ الطبیعي 

ھي النتاج  اإلشكالیةوذلك الن ھذه  .وخالف الثقافة والحضارة إشكالیةنفي على 
والثالثة   )الثقافیة الدینیة( المالزم للتاریخ الطبیعي وباألخص في المرحلة الثانیة

الحضارة الخاصة والمتمیزة في المرحلة . اذ عادة ما تنشأ منھ  )الدینیة السیاسیة(  
 ئتتمثل وتھذب بأثر التقلید المرجعیات الثقافیة والمباد . أنھاالثانیة والثالثة

في كیفیة توحید وتولیف منظومات  األممتجسد تجارب . ومن ثم المتسامیة
. المرجعیات المتسامیة في منظومة كبرى وھذه بدورھا تعادل معنى الحضارة

كمن في خصوصیة كل منھا ت. والثقافیة الكبرى األممالحضارة مالزمة لصیرورة ف
 . أنھاالوجود الطبیعي والماوراطبیعي للفرد والجماعة والدولة إشكالیاتكیفیة حل 

 واعیةال واإلرادةتحل ذلك من خالل معاناة تذلیل الخالف والتناقض عبر التحدي 
طابعھا الجزئي  . وفي ھذا یكمنتصنع عقلھا الثقافي الخاص . أنھالئوفكرة البدا

والسبب یكمن . ئي ھذا تبرز خصوصیتھا وأصالتھاطابعھا الجزأیضا.غیر انھ في 
تحدیھا لإلشكالیات الكبرى وتصنیعھا للبدائل یجري ضمن قیود الوجود  أنفي 

النھا طبیعیة  ،لیست "إنسانیة" بالمعنى المیتافیزیقي. وبالتالي فھي الطبیعي
فقط (االقتصادیة  المرحلة الخامسة إلىالنتقال . وفي مجرى اومحكومة بالطبیعة

وذلك . اإلنسانیة المتوحدةحضارة المتنوعة لل ثقافاتالأسس  إرساءیمكن  الحقوقیة)
یصبح التفكیر والعمل مرتبطان بفكرة االحتمال العقالني ألنھ في ھذه المرحلة فقط 

، ومن یجري العمل من اجل المستقبل وبمعاییره. وھنا فقط بوصفھا فكرة مستقبلیة
 أن، بمعنى بصورة نھایة الماضي رجوع إلىثم إلغاء وتذلیل فكرة وأسالیب ال

. ومن الممكنة رؤیة لئالماضي یذوب ویفقد قیمتھ المرجعیة بالنسبة لتأسیس البدا
  ذلك على مثال التجربتین األكثر قربا إلینا وھي التجربة األوربیة واإلسالمیة.
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فق��د ج��رى ھ��ذا االنتق��ال ف��ي الت��اریخ األورب��ي ب��أثر س��قوط اإلمبراطوری��ة 

ی��ة (س��قوط روم��ا)، الت��ي احت��وت عل��ى مكون��ات الحض��ارة العالمی��ة (عب��ر الرومان

دمجھا بقایا ونماذج الحضارة الیونانیة) واألمة المحوریة (الرومیة)، والتي الزمت 

الثقافی���ة) إل���ى الثانی���ة  –عملی���ة االنتق���ال م���ن المرحل���ة األول���ى (المرحل���ة العرقی���ة 

العقی�دة أو الفلس�فة الق�ادرة عل�ى توحی�د الدینیة). لكنھا لم تمتل�ك  –(المرحلة الثقافیة 

ما انتقالھا الالحق إلى المرحلة الدینیة السیاسیة، فقد جرت ھ�ي أ الجمیع "طواعیة".

عبر تفاعل الثنائیات الكبرى التجاه التفاؤل، وفاعلیة اإلرادة، وكیفیة النفي،  بدورھا

اؤمیة، ظل�ت من�ذ البدای�ة لنظ�رة تش� التف�اؤلومضمون العق�ل. إذ خض�ع فیھ�ا اتج�اه 

اإلرادة فقد تحول�ت م�ن العن�ف واالنتق�ام إل�ى الخم�ول  فاعلیةسائد وفاعلة فیھا. أما 

للثقاف��ة الس��ابقة لھ��ا فق��د ج��رى م��ن خ��الل ھ��دمھا الكام��ل  نفیھ��اوالمحب��ة. أم��ا كیفی��ة 

(النظ��ري والعمل��ي) االجتم��اعي والثق��افي فق��د  عقلھ��اواالنغ��الق عل��ى ال��نفس. أم��ا 

لبات�ھ. أم�ا النتیج�ة فق�د أدت إل�ى س�یادة ثقاف�ة نص�رانیة خضع لإلیمان الكنس�ي ومتط

إیمانی��ة. وج��رى رم��ي الماض��ي وتعت��یم المس��تقبل  –خامل��ة  –كنس��یة  –عقائدی��ة 

(ال��روح المتش��ائم). مم��ا أدى إل��ى ص��عوبة مزاول��ة العل��م واألدب والحق��وق والدول��ة 

ونھای�ة  المستقلة. لھذا كان البدیل الق�ادر عل�ى وض�ع أط�ر جدی�دة ف�ي تحدی�د المث�ال

التاریخ النصراني ف�ي مؤسس�ات وق�یم جدی�دة (بدیل�ة) ممكن�ا م�ن خ�ارج النص�رانیة 

والكنیسة عبر بل�ورة ب�دیل ش�امل ب�دءا م�ن هللا وانتھ�اء بال�دنیا باعتبارھ�ا حلق�ات أو 

أولویات النماذج المثلى للحضارة والثقافة النصرانیة األوربیة القروسطیة. م�ن ھن�ا 

ات اإلنسان ال هللا، والمادة ال الروح، والدولة ال الكنیسة، كان النفي یؤكد على أولوی

وال��دنیا ال ال��دین (المجتم��ع الم��دني والحق��وق ال أخالقی��ة "الكت��اب المق��دس" ول��وائح 

الكنیسة)، أي كل ما جسدتھ مرحل�ة االنتق�ال الكب�رى م�ن المرحل�ة الدینی�ة السیاس�یة 

ك�ان الرج�وع إل�ى ال�وراء  لقد االقتصادیة.  بعبارة أخرى، –إلى المرحلة السیاسیة 

(اإلغریق والرومان) ھو أسلوب تجاوز المستقبل النصراني (المتشائم). وأدى ذلك 

 –والفاعلی�ة  –إلى بلورة المبادئ والقیم الجدیدة ووضعھا ض�من أولوی�ات: التف�اؤل 

والعقل. وھي مكونات وضعت وأسست وتغلغلت ف�ي أولوی�ات الحض�ارة  –والنفي 
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ی���ة المعاص����رة (العلمی���ة والتجریبی���ة والنظ����ام الم���دني والدنیوی����ة والثقاف���ة األورب

والشرعیة والدیمقراطیة). وقد ترتب على كل ھذا االنتقال التاریخي تبدال ف�ي الق�یم 

والمفاھیم والسلوك الوس�ائل والغای�ات. فف�ي مج�ال الق�یم، عل�ى س�بیل المث�ال، ن�رى 

ھا بقیم الروح والباطن (الدین سقوط قیم الجسد والظاھر (الحقوق والمادیة) واستبدال

الدینیة إل�ى المرحل�ة  –والزھد) قد تالزمت مع مرحلة االنتقال من المرحلة الثقافیة 

السیاس���یة. بینم���ا أدت ف���ي مج���رى االنتق���ال م���ن األخی���رة إل���ى المرحل���ة  –الدینی���ة 

االقتص��ادیة إل��ى س��قوط الكنیس��ة والنص��رانیة وتھش��م قیمھ��ا. وم��ن ث��م  –السیاس��یة 

بقیم البرجوازیة اللیبرالیة، الذي یعادل سقوط ق�یم ال�روح والب�اطن (ال�دین  استبدالھا

والزھ��د) واس��تبدالھا یق��یم الجس��د وال��روح (االقتص��اد والسیاس��ة). كم��ا أن س��قوط 

البرجوازی�ة اللیبرالی��ة ف��ي الكولونیالی��ة ق��د أدى إل�ى تھش��م قیمھ��ا االقتص��ادیة العام��ة 

االح��تالل ونھ��ب الث��روات) والسیاس��یة (حری��ة المنافس��ة إل��ى المنافس��ة ف��ي الغ��زو و

العامة (م�ن الحری�ة واإلخ�اء والمحب�ة إل�ى نقیض�ھا). لكن�ھ وض�عھا ض�من نوعیتھ�ا 

الخاصة في حل إشكالیات الوجود الطبیعي والماوراطبیعي، بوصفھا تجربة خاصة 

(أوربی�ة) ض��من س�یاق المس��ار الت�اریخي لقط��ع المراح�ل الثقافی��ة والتكام�ل ال��ذاتي. 

ى، إن قطع األشواط الثقافیة في المس�ار الت�اریخي ھ�و تج�ارب خاص�ة، بعبارة أخر

لكنھا تقف جمیعا في نھایة أمام المرحلة الرابعة وتبقى عن�دھا. وال یمك�ن تجاوزھ�ا 

ما لن تتجاوز المركزیات الثقافیة العالمیة ألخرى مراحل التطور التاریخي ص�وب 

   .١الرابعة وانتھاءھا الفعلي في تكامل ثقافي ممیز

أم��ا تكام��ل منظوم��ة المرجعی��ات المتس��امیة والمركزی��ة الثقافی��ة ف��ي مج��رى 

السیاس��یة ف��ي  –المرحل��ة الدینی��ة  إل��ىالدینی��ة  –المرحل��ة الثقافی��ة االنتق��ال م��ن 

حلھا الخاص إلش�كالیات الوج�ود الطبیع�ي  ، فقد جرت من خاللالنموذج االسالمي
                                                 

لى المرحلة الخامسة، الوعي االقتصادي الحقوقي؟ انھ إلماذا یجري ذلك؟ ولماذا ال یمكن اختراق لھذه المرحلة  ١
 ن المرحلة الرابعة تحتوي على كل بقایا المراحل الثالثإالغرائز ونمط الثقافة والرؤیة.  مرتبطة بھیمنة الجسد

بوصفھا تاریخي "طبیعیا"، اي یحتوي على زمن الوجود العابر. بینما التاریخ الحقیقي ھو تاریخ الحق، اي تاریخ 
مم والمراكز الثقافیة ي الظاھر والباطن بین الدولة واألالحقوق والرؤیة الحقوقیة. وال یمكنھا الھیمنة في السلوك الفعل

الغریزة ووعیھما السیاسي. (الوعي السیاسي الغریزي. تقالیده في الكبرى، ما لم یجري تذلیل كل بقایا الجسد و
 الھیمنة والغدر والغلبة وما شابھ ذلك).  
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بمعن�ى أنھ�ا بل�ورت حلولھ�ا  والماوراطبیعي على مستوى الفرد والجماعة والدول�ة.

تجاه التفاؤل، وفاعلی�ة اإلرادة، وكیفی�ة الخاصة من خالل صنع أنماطھ الخاصة ال

  النفي، ومضمون العقل.

الدینی��ة تتط��ابق م��ع "الجاھلی��ة"، أي م��ع زم��ن  -فق��د كان��ت المرحل��ة الثقافی��ة

الوج��ود الخ��اص للع��رب م��ا قب��ل اإلس��الم. وق��د ك��ان الوص��ف االس��المي لم��ا قبل��ھ 

لجاھلیة" یحتوي على إدراك خاص للتفاؤل بالمستقبل، ونظرة تناسبھ فیما یتعلق "با

بإرادة التغییر وكیفیتھ، أي حسب نمط جدید من "العقل". فقد ك�ان العق�ل االس�المي 

األول یستمد مقوماتھ من أصولھ وجذوره العربیة، بمعنى عقل األشیاء، أي ربطھ�ا 

  ة الثبات في الرؤیة والمواقف والحلول. بقوة قادرة على التثبیت. والعقل ھو قو

فقد تبلورت الصیغة العامة للتفاؤل االسالمي تجاه إشكالیات الوجود الطبیعي 

والماوراطبیعي لإلنسان من خالل نفي مرجعیات الفكرة الجاھلیة ومفاھیمھا وقیمھا 

وسلوكھا، وباألخص ما یتعلق منھ بفكرة ال�زمن والوج�ود والمعن�ى. حی�ث واجھ�ت 

من الب�ارد للجاھلی�ة والتجزئ�ة وق�یم القبیل�ة والعائل�ة، أي تقالی�د ال�دماء واألقرب�اء الز

  والعابر وما شابھ ذلك بتاریخ الوجود اإللھي وفكرة التوحید والوحدة. 

فق��د احت��وت فك��رة التوحی��د اإلس��المیة عل��ى نم��ط خ��اص م��ن اتج��اه التف��اؤل، 

ذلل�ت تقالی�د التش�اؤم والم�وت  وفاعلیة اإلرادة، وكیفیة النفي، ومضمون العقل. أنھا

الجاھلی��ة، ووجھ��ت االرادة الفردی��ة والجماعی��ة ص��وب هللا وال��نفس واألم��ة وقیمھ��ا 

الجدیدة، بمعنى نفیھا لكل مكونات الذھنیة ولنفسیة الجاھلیة، مع ما ترتب علیھ م�ن 

صنع متمیز لعقل جدی�د، ھ�و العق�ل االس�المي، أي العق�ل الثق�افي. وق�د نم�ا وت�راكم 

في آن واحد مرجعیات فكری�ة متس�امیة ومنظوم�ات خ�اص ف�ي كاف�ة می�ادین وأبدع 

العلم والعمل، ومن ثم مركزیتھ الثقافیة الخاصة. وقد شكلت فكرة الوحدة مضمونھا 

الج��وھري، وأب��دعت عل��ى مثالھ��ا نم��وذج الوح��دة ف��ي العقائ��د الكب��رى والمن��اھج 

ر ال�ذي ح�دد ب�دوره قیم�ة والعبادات والقیم والتعایش (فك�رة الجماع�ة واألم�ة). األم�

االعتدال بوصفھ عقل الوحدة ومصدرھا ومضمونھا. بمعنى تكفل الوحدة في صنع 

االعتدال، واثر االعتدال ف�ي دیموم�ة الوح�دة بوص�فھا مرجعی�ة متس�امیة. وانعك�س 
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ذل��ك ف��ي ك��ل می��ادین للعل��م والعمل،بحی��ث وج��دت تعبیرھ��ا النم��وذجي ف��ي ثنائی��ات 

لق��ران والس��نة، والعق��ل والنق��ل، والروای��ة والدرای��ة، االعت��دال الكب��رى مث��ل وح��دة ا

واالجتھاد واإلجماع، والتفسیر والتأویل، والطریق�ة والش�ریعة، والظ�اھر والب�اطن. 

ولك���ل منھ���ا منظومات���ھ الخاص���ة. إذ وج���دت ثنائی���ة الظ���اھر والب���اطن انعكاس���ھا 

ك�ل الق�یم ومنظوماتھا في التفسیر والتأوی�ل، والعق�ل والنق�ل، والش�ریعة والحقیق�ة، و

الكبرى. ففي الجھاد، على سبیل المثال، حصلت على جھاد الباطن (األكبر) وجھاد 

الظاھر (األصغر) وھك�ذا دوالی�ك. وف�ي مج�ال الجماع�ة واألم�ة بلغ�ت ذروتھ�ا ف�ي 

فكرة "األمة الوسط" بوصفھا امة االعتدال. باختصار إننا نعثر في نم�وذج االنتق�ال 

السیاسیة التي أسس لھ�ا اإلس�الم عل�ى نم�وذج خ�اص التاریخي إلى المرحلة الدینیة 

  في صنع مركزیتھ الثقافیة. 

ن مضمون وخصوصیة الحضارة تب�رز م�ن خ�الل إب�داعھا الخ�اص لوح�دة إ

. والمقص��ود بالمركزی��ة ھن��ا ھ��و أس��لوب المركزی��ة الثقافی��ة والمرجعی��ة المتس��امیة

منظوم�ة ص�یرورة وجود المنظوم�ات ف�ي الطبیع�ة والمجتم�ع اإلنس�اني والثقاف�ة. فال

تاریخیة. أما في المیدان الثقافي اإلنس�اني، ف�ان المركزی�ة ت�الزم بالض�رورة انتق�ال 

ال��زمن إل��ى ت��اریخ، م��ع م��ا یترت��ب علی��ھ بالض��رورة م��ن إنت��اج خ��اص للمركزی��ة 

الثقافیة. وھذا بدوره وثیق االرتباط بمساعي البشر لصنع منظومات. وعلیھ یمكنن�ا 

لثقاف��ة اإلنس��انیة عل��ى ان��ھ ت��اریخ المنظوم��ات الكب��رى النظ��ر إل��ى ت��اریخ التم��دن وا

والصغرى في مختلف المیادین. من ھنا أیضا یمكنن�ا الق�ول، ب�ان "الت�اریخ الكبی�ر" 

ھو منظومة كبرى. ومن ھذه النتیج�ة یمكنن�ا افت�راض أن المنظوم�ات الكب�رى ھ�ي 

  الوحیدة القادرة على صنع مركزیات ثقافیة كبرى، أي حضارات متمیزة.

 یمكن للمركزیة الثقافیة أن تبرز بھیئة كیان مستقل ما لم تتراكم فیھا وال

، أي المنظومة المدركة لوحدة مبادئھا الممیزة والفاعلة المرجعیات الثقافیةمنظومة 

في كیفیة حل إشكالیات الوجود الطبیعي والماوراطبیعي للفرد والجماعة واألمة. 

ثقافیة ھو األسلوب الوحید الذي یعبر عن وبالتالي، فان صنع منظومة المرجعیات ال

طبیعة المركزیة الثقافیة ونوعیتھا. وما عدا ذلك فان القوى "الفاعلة" في التاریخ 
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بما في ذلك حالما تصنع إمبراطوریات كبرى، تمثل ما یمكن دعوتھ بالزمن 

  الجغرافي ولیس بالتاریخ الروحي. لعل نماذجھا الكبرى في المغولیة وأمثالھا.

الترابط بین المركزیة الثقافیة ومرجعیاتھا المتسامیة ھو ترابط متالزم. إن 

إال أن المنظومة المترتبة على ھذا الترابط، واثر ھذه المنظومة الالحق في التاریخ 

یتوقف على كمیة ونوعیة الطاقة الكامنة في كیفیة حلھا إلشكالیات الوجود الطبیعي 

ة. وعلى كیفیة ھذا الحل ونتائجھ تظھر والماوراطبیعي للفرد والجماعة واألم

نوعیة المركزیات الثقافیة. بعبارة أخرى، إن صیرورة وتراكم الوعي الذاتي 

لمبادئ المرجعیات الثقافیة وتوظیفھا العملي، ھو أسلوب الصعود التاریخي 

للمركزیات الثقافیة. وضمن ھذا السیاق یمكنني القول، بان التاریخ یعرف ثالثة 

  . لمركزیات الثقافیة الكبرىاأنواع من 

 وتتمیز بكونھا أكثر ثابتا مركزیة تاریخیة ما فوق زمنیة .

ودیمومة من حیث منظومة مرجعیاتھا الثقافیة. ومن الناحیة التاریخیة یمكننا 

العثور على أربع مركزیات ما فوق زمنیة، أو مركزیات ثقافیة كبرى، وھي 

ذیة)، والھندیة (الحقا الھندوسیة)، البو –على التوالي: (الصینیة (اآلسیویة 

الجرمانیة السكسونیة والرومانیة الالتینیة، مع  -واألوربیة (النصرانیة 

 إضافات متراكمة من اسكندنافیة وسالفیة وغیرھا)، واإلسالمیة.   

 اقل ثباتا ودیمومة بذاتھا، لكنھا فاعلة في تصنیع مركزیة زمنیة .

یات التاریخیة الكبرى. نموذجھا في منظومة المرجعیات الثقافیة للمركز

المركزیة الثقافیة لوادي الرافدین (سومر وبابل وآشور) والمصریة القدیمة 

(الفرعونیة) والفارسیة، اللواتي ذبن جمیعا في تراث المنطقة أوال، وفي 

المركزیة الثقافیة اإلسالمیة الحقا. وضمن ھذا التوصیف تندرج أیضا 

ق والرومان، اللتان ذابتا في المركزیة الثقافیة المركزیة الثقافیة لإلغری

 األوربیة.

 أي فردیة وجزئیة.مركزیات عابرة ، 
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وصیرورة الحضارة وتكاملھا مرتبط بالمركزیة التاریخیة والزمنیة. ومن ثم 

لكل نمط من ھذه المركزیات حضاراتھ الخاصة، المتباینة والمتنوعة في كیفیة 

والماوراطبیعي، والمتوحدة في تاریخھا الذاتي حلھا إلشكالیات الوجود الطبیعي 

بوصفھا عملیة انتقال من الزمن إلى التاریخ. وھي عملیة لن تنتھ ما لم یجر تجاوز 

مراحل التاریخ الطبیعي وتذلیل بقایاھا في الروح والجسد الفردي والجماعي 

لتاریخ والقومي، صوب التكامل النوعي اإلنساني الجدید في مسار المغامرة الحیة ل

  الماوراطبیعي. 

فإذا كان ظھور المركزیة وثیق االرتباط بالزمن الوجودي للتجمعات 

البشریة، فان تحولھا إلى مركزیة ثقافیة ھو انتقال منظومي للتاریخ اإلنساني، أي 

انتقال مبني على أسس منھجیة لفكرة المركزیة بوصفھا وعیا ذاتیا ثقافیا. بعبارة 

ركزیة، بوصفھا تراكما ذاتیا ھي عملیة طبیعیة تاریخیة أخرى، إن ظھور فكرة الم

تالزم الزمن الوجودي، بینما یعادل تحولھا إلى مركزیة ثقافیة معنى اإلدراك 

الواعي للفكرة المركزیة والعمل بموجبھا. وفي مجراھا فقط یصبح زمن المركزیة 

  الثقافیة تاریخا. 

ل����ى أس����اس المرك����ز ف����إذا كان����ت المركزی����ات الثقافی����ة القدیم����ة مبنی����ة ع

اإلمبراط���وري واألط���راف التابع���ة، ف���ان األقط���اب المعاص���رة (والمحتمل���ة)، ھ���ي 

الصیغة الحدیثة للمركزیات الثقافیة. وما یمیزھا ع�ن س�ابقاتھا ھ�و أنھ�ا مبنی�ة عل�ى 

أس��اس المرجعی��ات الثقافی��ة التاریخی��ة الخاص���ة، ونم��و مكون��ات الدول��ة الحدیث���ة، 

كومة بالفكرة الجوھریة للمرحل�ة الرابع�ة (السیاس�یة والفكرة القومیة، في جمعیة مح

االقتصادیة) في نمو القومیات، ومن ثم انتقالھا إلى فكرة األمة الجامع�ة المرافق�ة  –

 األم��ة الثقافی��ة الكب��رىالحقوقی��ة)، أي  -لص�یرورة المرحل��ة الخامس��ة (االقتص��ادیة 

  الماوراطبیعي (الروحي).(المتخطیة للقومیات واألمم)، أي العاملة بمعاییر التاریخ 

وتتمث����ل األقط����اب (المركزی����ات) المعاص����رة والمحتمل����ة حال����ة االخ����تالف 

والصراع بفعل ھیمنة التاریخ الطبیعي على النفس والعقل، أي أنھ�ا ج�زء م�ن نم�و 

األمم في مجرى تطورھا الذاتي. أنھا عملیة غیر متكافئة وغیر متساویة من ھنا ال 
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راحل التاریخ الماوراطبیعي (الروحي) ما لم یصل كل یمكن للجمیع االرتقاء إلى م

منھم في مجرى معاناتھ الذاتیة بلوغ تكاملھ الذاتي بھیئة "قطب روحي"، أي ثق�افي 

كامل. وبالتالي، فان أكبر ھذه األقطاب وأقواھا وأكثرھا كماال وتطورا ف�ي مج�رى 

الدینی�ة، والدینی�ة  –قافی�ة الثقافیة، والث –المراحل الثالث التاریخیة الثقافیة (العرقیة 

االقتص��ادیة)،  –السیاس��یة) س��وف یص��طدم بح��دود المرحل��ة الرابع��ة (السیاس��یة  –

ویتض��خم فیھ��ا وض��منھا، م��ا ل��م تلتح��ق ب��ھ البقی��ة الباقی��ة م��ن األقط��اب. إذ ال یمك��ن 

الحقوقیة) على النطاق العالمي  -االرتقاء إلى مصاف المرحلة الخامسة (االقتصادیة

لجمیع إلیھا. وذلك ألنھ ال یمكن للزمن والتاریخ إن یتعایشا سویة، كما ما لم یرتق ا

ال یمكن للطبیعي والماوراطبیعي إن یتناغما في كل واحد ما ل�م یج�ر ت�ذلیل ال�زمن 

(الوج����ودي) واالنتق����ال إل����ى الت����اریخ (الروح����ي)، وت����ذلیل الطبیع����ي بمع����اییر 

  ستقبل. الماوراطبیعي، أي تذلیل الماضي ومخلفاتھ بمعاییر الم

ن ص��یرورة األقط��اب الثقافی��ة المعاص��رة ف��ي مج��رى العولم��ة المعاص��رة إ

ودینامیكیة االنتقال المتناقض صوب "التاریخ الروحي" لیست قانونا صارما، وذلك 

التاریخ ال یتحكم فیھ قانون صارم، بل یتحكم فیھ االحتمال والب�دائل المتنوع�ة.  الن

مك�ان تحوی�ل ھ�ذا االحتم�ال إل�ى فك�رة عقالنی�ة أما السؤال المتعلق فیما إذا كان باإل

للبدائل، وما إذا كانت ھذه اإلمكانیة إرادی�ة أم أنھ�ا ب�دورھا مح�ددة بمرجعی�ات ھ�ي 

حصیلة التاریخ القومي والعالمي، فان اإلجاب�ة علی�ھ ممكن�ة م�ن خ�الل تن�اول فك�رة 

  ة. المركزیة الثقافیة والمرجعیات المتسامیة والعمل على نماذجھا الملموس

فالمقدمة العامة بھذا الصدد ھي أن لكل مركزیة ثقافیة ومنظومة مرجعیاتھا 

الثقافیة قیمتھا النسبیة بالنسبة للتاریخ، وقیمتھا المطلقة بالنسبة لألمة. من ھنا  

إمكانیة "سلبیتھا" لآلخرین و"إیجابیتھا" لألمة (أو األنا). فإذا كان "منطق" التاریخ 

دي الشائك، فان الحكمة الممكنة فیھ تتمثل في بناء األنا یتجسد عبر الصراع والتح

باالستناد إلى مرجعیاتھا. ألنھ األسلوب الوحید القادر على صنع تكافؤ في الرؤیة 

المتبادلة. وعلى ھذا اإلدراك تتوقف إمكانیة ونوعیة المساھمة في تیار "العولمة" 

"األقطاب". فاألقطاب المعاصرة، أي المساھمة في صنع توازن عالمي على أساس 
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المعاصرة ھي إقطاعیات عصریة بما في ذلك تمثیلھا في "جمعیة األمم المتحدة". 

إذ أن وحدتھا في األغلب قھریة وتصویتھا لعبة تحددھا القوة ال العقل وال األخالق 

وتتنافى مع مبدأ الدیمقراطیة المعلن. كل ذلك یجعل من األقطاب الثقافیة الصیغة 

قالنیة كبدیل لواقع التوازن المبني على القوة. فالقوة ال تصنع توازنا، الممكنة والع

بل خلال، أو في أفضل األحوال أنھا تسّوق وھم التوازن. الن الجمیع منھمكون في 

سباق خفي تحدده القوى البھیمیة ال اإلنسانیة. ومن ھنا فان لتوازن "األقطاب 

تھا واتفاقھا تلقائیة المعنى المتراكم الثقافیة" شرعیتھ في تاریخ األمم ویعطي لوحد

 في تجاربھا ككل. وفي ظروف العالم اآلنیة والمرئیة ھي:

 األوربیة 

 الصینیة 

 الھندیة 

  الروسیة 

 لوسكسونیة)جاألمریكیة (االن 

  الالتینیة) -األمریكیة (األصلیة 

  األفریقیة) -اإلسالمیة (اآلسیویة 

في كیانات ثقافیة سیاسیة (بما فتلك ھي األقطاب القادرة على توحید ذواتھا 

في ذلك صنع جمعیاتھا األممیة) باعتباره أسلوب صنع العولمة الحقیقیة المتوازنة 

إنسانیة، أي صنع دینامیكیة قادرة على بناء توازن عالمي عقالني  –بمعاییر ثقافیة 

وأخالقي. ومن ثم نفي معالم القوة بقوة المعالم المتراكمة في التجارب الروحیة 

ألمم في مرجعیاتھا. إن لألمم على الدوام مرجعیات روحیة كبرى قادرة على ل

التالقي والتفاھم، وباألخص حالما ترتقي إلى مصاف التاریخ الروحي. ففي ھذا 

التاریخ، أي منذ بدایة المرحلة االقتصادیة الحقوقیة(الخامسة) تصبح الفكرة 

ھ. مع ما یترتب علیھ من المستقبلیة ھي مصدر اإللھام ومثالھ في الوقت نفس

اضمحالل تدریجي لزمن األسالف والقوة البھیمیة، ویصبح العقل الثقافي الكوني 

  ھو القوة الوحیدة الفاعلة في تنظیم الوجود.
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إننا نقف ھنا أمام اإلشكالیة التاریخیة الثقافیة لحدود الزمن الطبیعي وآفاق 

بد لألمم من سلوك طرقھا التاریخ الماوراطبیعي. وقبل بلوغ ھذه المرحلة ال

الخاصة الكامنة في تاریخھا الذاتي، أي تاریخ منظوماتھا المرجعیة الكبرى. إذ لكل 

مرحلة مرجعیاتھا. والتطور الفعلي والنوعي في المراحل یفترض تذلیل القاعدة 

األولیة للمرحلة الحالیة بما یلیھا. فھو الطریق الوحید الفعلي لصیرورة المركزیات 

أیضا. وذلك الن لكل مرحلة مركزیتھا المالزمة لمنظومة مرجعیاتھا  الجدیدة

المتسامیة. وبالتالي، ال یمكن ألیة مركزیة ثقافیة فیما قبل التاریخ الروحي أن تكون 

شاملة وعامة، وذلك ألنھا مجرد تجربة واحدة أو خاصة من تجارب المركزیات 

المعاصرة من ھذه الحقیقة بدیھیة الثقافیة التاریخیة. وقد جعلت أو ستجعل العولمة 

ة ثقافیة كبرى مع مرور الزمن. وذلك ألنھا تھشم وتقضي بصورة نھائیة على فكر

المركز واألطراف اإلمبراطوریة (في العصور الماضیة) والكولونیالیة (في  وواقع

  العصور الحدیثة). 

اطوري فقد كانت المركزیات الثقافیة القدیمة مبنیة على أسس المركز اإلمبر

واألطراف، وھكذا ھو الحال بالنسبة للمرحلة الكولونیالیة. وتعكس ھذه الظاھرة 

وتقالیدھا بقاء وفاعلیة النفسیة والذھنیة الممیزة والمالزمة لمقومات المراحل 

الثقافیة، والمرحلة  –الثالث األولیة للتطور البشري إال وھي المرحلة العرقیة 

 –السیاسیة. أما المرحلة السیاسیة  –الدینیة الدینیة، والمرحلة  –الثقافیة 

االقتصادیة، فأنھا تذلل األبعاد األسطوریة والالھوتیة والدینیة في العلم والعمل 

وتبرز أولویة الفكرة السیاسیة واالقتصادیة. وعلیھا یجري بناء العالقة بین الدول 

واألطراف القدیمة  واألمم، والتي تستعید بدورھا الكوامن الدفینة في عالقة المركز

والحدیثة، لكنھا تقف مع مرور الزمن أمام حدودھا الذاتیة بفعل األثر الفعال للعلم 

والتكنولوجیا التي تجعل من المباراة في ھذا المجال میدانا لھ حدوده االقتصادیة، 

ومن ثم تضع بالضرورة ضرورة الفكرة الحقوقیة، بمعنى االنتقال التدریجي 

الحقوقیة. وال یمكن االنتقال إلیھا بصورة منفردة. من  -تصادیةصوب المرحلة االق

ھنا وقوفھا أول األمر ضمن حدودھا الذاتیة، أي الوقوف ضمن حدود ما ادعوه 
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باألقطاب الثقافیة والتطور ضمنھا وبمعاییرھا إلى أن یجري تذلیلھا الحقا بقوة 

إلى المرحلة الخامسة  العقل الكوني أو العقل الثقافي اإلنساني. بمعنى االنتقال

وتطورھا الالحق بوصفھ بدایة ما ادعوه بالتاریخ الروحي. وذلك الن المرحلة 

الحقوقیة ھي مرحلة انتقال البشریة إلى اإلنسانیة، ومرحلة الصیرورة  -االقتصادیة

األولیة للعقل الكوني والعقل الثقافي اإلنساني. وال یمكن الولوج فیھا ما لم تتكامل 

الشعوب في أمم، واألمم في أمة كبرى، أي كل ما یشكل مضمون األقوام و

 وأسلوب الصیرورة المعقدة لألقطاب المعاصرة.

األقطاب وترتبط ھذه الصیرورة بالمقدمات والمقومات الجدیدة لظھور ونمو 

المعاص��رة، بوص��فھا كینون��ة مبنی��ة عل��ى أس��اس المرجعی��ات الثقافی��ة الذاتی��ة ونم��و 

الحقوقی�ة. وھ�ذه –ف�ي جمعی�ة محكوم�ة ب�الفكرة االقتص�ادیة  مكونات الدولة الحدیثة

بدورھا لیس�ت إال المرحل�ة الخامس�ة ف�ي نم�و القومی�ات وم�ن ث�م انتقالھ�ا إل�ى فك�رة 

األمة الجامعة، أي األمة الثقافیة الكبرى. وحالما تتكامل بذاتھا ولذاتھا عندھا س�یبدأ 

تتع�ب ف�ي الع�دو. وال یمك�ن  عالم جدید ھو م�ا ادع�وه بالت�اریخ المس�تقبلي. ف�الجمیع

للمرء أن یفوز دوما. والوقوف عند تخوم الت�اریخ "الطبیع�ي"، أي م�ا قب�ل االنتق�ال 

إل��ى المرحل��ة الخامس��ة (االقتص��ادیة الحقوقی��ة) واالس��تعداد لتجاوزھ��ا إل��ى مراح��ل 

الت��اریخ م��ا وراء الطبیع��ي (الروح��ي)، تفت��رض المس��اومة المس��تقبلیة بھیئ��ة اتف��اق 

  ى وحدة وتراكم القانون واألخالق والعلم.روحي یقوم عل

إن ھذه النتیجة ممكنة فقط حالما تتطور وتتراكم األقطاب الثقافیة المعاصرة 

بوصفھا صیغة جدیدة ومحدّثة لفكرة المركزیات الثقافیة القدیمة. وحالما تتحول إلى 

عملیة مركزیة إنسانیة فإنھا تتجاوز التاریخي الطبیعي إلى التاریخ الروحي. وھي 

ال تقل تعقیدا عما سبقھا، بسبب ضرورة التذلیل الشامل ألرث التاریخ الطبیعي، 

ولكنھا تخلو من مغامرات الغریزة، بسبب تھذب وتشذب نموھا وتطورھا وتكاملھا 

بمعاییر العقل الكوني أو العقل الثقافي، أي كل ما سیجري ویستجیب للمراحل 

األخالقیة،  –الحقوقیة، والمرحلة الحقوقیة  -الثالث األخیرة (المرحلة االقتصادیة

  العلمیة).  –والمرحلة األخالقیة 
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وال یمكن بلوغ ذلك، أي الولوج في عالم التاریخ الروحي ما لم تقف جمیع 

األقطاب عند حدودھا. بمعنى إدراك حدودھا الذاتیة، وإدراك ضرورة وحیویة 

در واحد اثر المسار الواقعي المساومة التاریخیة الفعلیة. وھي مساومة یحددھا بق

للتاریخ، والمقدمات الفعلیة إلدراك الضرورة. بمعنى أنھا نتاج أربع مقدمات 

ومقومات كبرى وھي كل من االصطدام المتبادل، وإدراك الحدود الذاتیة، وتذلیل 

أوھام الذروة، وإدراك أولویة وجوھریة الحق واألخالق والعلم بالنسبة للفكرة 

  المستقبلیة.

شف تجارب المركزیات الثقافیة عن ان مسارھا الطبیعي یوصلھا تك

بالضرورة إلى إدراك حدودھا الذاتیة. بمعنى بلوغ الحقیقة القائلة، بان الطریق 

. وھذه بدورھا إدراك حدود النفسفي الواقعي والممكن والمعقول والواجب یقوم 

ة تأسیسھا الجدید في النتیجة المتراكمة في مجرى تطور المركزیة (الجزئیة) وإعاد

العالم الحدیث والمعاصر، أي بلورة مضمون العولمة العقالنیة واإلنسانیة المحتملة 

بوصفھا بدیال متراكما من تناغم وإجماع المركزیات الجزئیة حالما تبلغ ذروتھا 

اإلنسانیة عبر تولیف أولویة وجوھریة الحق واألخالق والعلم. وھي  –العقالنیة 

ق على ى مثال تجارب الماضي جمیعا بدون استثناء. وتنطبحصیلة جلیة عل

نھا تنطبق على المركزیات المافوق زمنیة أمركزیات الحاضر. بمعنى 

(المركزیات الثقافیة الكبرى) كالصینیة، والھندیة واألوربیة واإلسالمیة.  وكذلك 

یة على مختلف المركزیات الجزئیة والمحتملة مثل الروسیة واألمریكیة (الشمال

  والجنوبیة) والیابانیة وغیرھا. 

فوراء كل منھا وعنھا تمخضت تجارب تاریخیة متمیزة. وفي الوقت نفسھ 

یحتوي كل منھا، وباألخص المركزیات المافوق زمنیة (الثقافیة الكبرى) على 

إمكانیة أو استعداد للتجدد والتطور. إال أن لكل منھا حدوده الذاتیة. فالتجارب 

لحد اآلن ھي أشبھ ما تكون بعوالم ھائلة ولكنھا لیست  ة والصینیةالمركزیة الھندی

كونیة، شأن زحل والمریخ مضیئة لكنھا بعیدة. والسبب یكمن في طابعھا القومي. 

وھذا بدوره نتاج ما یمكن دعوتھ باالنغالق الخارجي للصین (وصورتھ الرمزیة 
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فارنا،  –األلوان المتمیزة الداخلي للھند (بھیئة  في سور الصین العظیم)، واالنغالق

أو ما یسمى بنظام الطبقات المغلقة). ولكل منھما فلسفتھ الخاصة في كل إشكالیات 

الوجود الطبیعي والماوراطبیعي على مستوى الفرد والجماعة واألمة، الذي صنع 

  بدوره فكرة االنغالق بوصفھا صورة من صور الحدود الذاتیة. 

وذلك تجربة المركزیة األوربیة. لیرا بالنسبة بینما األمر یختلف اختالفا كب

ألنھا تجربة متوسطیة من حیث األصل والجذر، وقاریة من حیث األطر، وكونیة 

من حیث األثر. فقد مرت تجربة المركزیة األوربیة من الناحیة التاریخیة بثالث 

  مراحل لكل منھا منظومات مرجعیة ثقافیة خاصة وھي على التوالي: 

 تكونت بأثر سقوط روما واضمحالل وتالشي  -ولى المرحلة األ

التراث الیوناني والروماني. ثم ھیمنة الكنسیة وما الزمھا من حروب دینیة 

 (صلیبیة خارجیة) وداخلیة. 

  مرحلة نفي السابقة. وتراكمت عبر اإلصالح،  –المرحلة الثانیة

 والتنویر، والدنیویة. 

  وب القومیة، واألوربیة مرحلة القومیة، والحر –المرحلة الثالثة

 المركزیة الكولونیالیة، واألوربیة الجدیدة (الموحدة). 

وقد كانت ھذه المراحل ومركزیاتھا الثقافیة حلقات مختلفة ومتوحدة 

ومتراكمة، بلورت مرجعیاتھا المتسامیة (الجلیة والمستترة) في الوعي الثقافي 

مصادفة أال تتحرر الذھنیة (التاریخي والسیاسي واألخالقي والجمالي..). ولیس 

األوربیة المعاصرة، بعد كل مراحل التھذیب والتشذیب العقالنیة والدنیویة والعلمیة 

من ثقل ورموز وتقالید الثقافة القدیمة والعصور الوسطى والمرحلة الكولونیالیة. 

 –أثنیة  –أن التجربة األوربیة مازالت في أعماقھا الدفینة عرقیة إضافة لذلك، 

أوربیة. وھو السبب الكامن في تولیدھا وتأسیسھا ألشد النظریات تطرفا  –ة قومی

وغلوا في الخروج على الفكرة اإلنسانیة (كما ھو جلي في إنتاجھا وتطبیقھا 

وتوظیفھا لألفكار واألیدیولوجیات العنصریة واالبارتیید والفاشیة والنازیة). ولیس 

ین واآلخر، بغض النظر عن مستوى مصادفة أن تندفع فیھا إلى المقدمة بین الح
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التطور الثقافي والعلمي والتكنولوجي، أنواع متباینة من االنغالق االثني واألخالق 

الكلبیة. إال أن المركزیة األوربیة الحدیثة ومنظومة مرجعیاتھا الثقافیة المتسامیة، 

ال تبقى مع ذلك من بین أكثر المركزیات المعاصرة تجربة وتكامال في ھذا المج

لحد اآلن. وذلك ألنھا الوحیدة من بین المركزیات الثقافیة الكبرى التي بلغت حدود 

االقتصادیة) وتقف ملزمة عند أطرافھا  –المرحلة الرابعة (المرحلة السیاسیة 

الحقوقیة (الخامسة). وال یعني ھذا الوقوف  –لالنتقال إلى المرحلة االقتصادیة 

وتجاوزه بصور منفردة (ألنھ سیجعل منھا فریسة الملزم، أي الذي ال یمكن تذلیلھ 

لآلخرین)، إال بوصول المركزیات األخرى حدود المرحلة الرابعة في تطورھا 

التلقائي. وھي المرحلة التي تھذب وتنفي بصورة تدریجیة العناصر "الطبیعیة" في 

 المركزیة األوربیة (الكولونیالیة)، مع ما یترتب علیھ بالضرورة من رجوع إلى

النفس واعتراف ضمني بالحدود الذاتیة، أي انتفاء العالمیة. وذلك الن العالمیة 

الجدیدة ھي أوسع من أن یمثلھا أي من المركزیات القدیمة والحالیة. والسبب یكمن 

في أنھا مركزیة مستقبلیة، أو مركزیة المستقبل المبنیة على أساس فكرة االحتمال 

ھا عناصر فعالة وفاعلة ومتطورة في مرحلة العقالني والنزعة اإلنسانیة بوصف

  . ١االنتقال إلى التاریخ الماوراطبیعي (الروحي)

وینطبق ھذا أیضا على تجارب المركزیات الجزئیة، كما ھو الحال على 

واألمریكیة. ففیما یخص التجربة  للتجربة المركزیة الروسیةسبیل المثال بالنسبة 

نھایة القرن التاسع عشر عالمیة من حیث الروسیة، فإنھا كانت، وباألخص منذ 

الرغبة، قومیة من حیث المحتوى. من ھنا تناقضھا وتعرجھا وكبواتھا المتكررة. 

. ولم ٢بل یمكننا القول، بان المركزیة الروسیة في طریقھا التاریخي أشبھ بطرقھا

ة یكن ھذا التناقض معزوال عن طبیعة الخالف التاریخي العمیق في البنیة الثقافی

الروسیة التي أعاقت إمكانیة بلورة منظومة من المرجعیات المتسامیة القادرة على 

                                                 
 
المعروف عن أن الطرق الروسیة سیئة وسریعة العطب بسبب انعدام المتانة في الرصف (األرضیة المادیة)  ٢

صود بذلك في مجال الفكر والسیاسة. (تقلب وسوء األحوال المناخیة المتقلبة والقاسیة (الروح). (ما ھو المق
 .األیدیولوجیات)
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تصنیع مركزیتھا الخاصة (الروسیة). والمقصود بذلك صراع الروسي واألوربي 

فیھا. فقد كان تعرج الطریق الروسي ھنا جلیا للدرجة التي جعلت من ھذا الخالف 

ن ومتباینان ومتعارضان أحیانا. ولم طریقان في الجسد والروح الروسیین، مستقال

یحل إال بطریقة "قیصریة" بلشفیة، أي انھ لم یجر حلھ من خالل إرساء أسس 

المنظومة الذاتیة المناسبة لتلقائیة التطور االجتماعي واالقتصادي والثقافي 

الروسي. بل على العكس. جرى كسر التراكم الطبیعي والمتناقض. من ھنا مھمة 

خ الطبیعي بل وإلغائھ بمعاییر األیدیولوجیة الثوریة، من اجل االنتقال تذلیل التاری

إلى "التاریخ الحق"، كما ھو جلي في ابتداع األممیة الشیوعیة، التي كانت مجرد 

رغبة عارمة ال عالقة لھا بالواقع والتاریخ والمستقبل. ومن ثم اجترارھا نفس 

القومي، الذي وجد تعبیره في فكرة  التناقض القدیم، أي الرغبة العالمیة والمحتوى

الطلیعة األیدیولوجیة، كما نعثر علیھا في مصطلحات شیوعیة الكومنترن ثم 

طلیعیة الشعب السوفیتي. وھذا بدوره لم یكن في الواقع إال الوجھ اآلخر لروحانیة 

(أو ماسونیة) مفتعلة. وذلك ألنھا كانت تحتوي على تطویع أیدیولوجي واعي أو 

. وفي ھذا كان ١روما الثالثة" –للفكرة القیصریة القدیمة عن "موسكو غیر واع 

المعوضة عن ضعف  للفكرة األیدیولوجیةیكمن سر القوة الفاعلة والجوھریة 

إمكانیة البدائل المنظومیة الشاملة. من ھنا مسارھا المعقد والمفتعل، بسبب رفعھا 

لى مصاف المرجعیة المطلقة. االنقطاع التاریخي عن المرجعیات الثقافیة الخاصة إ

بعبارة أخرى، لقد كان الطریق المحتمل لبلوغ مركزیة روسیة جدیدة یقوم عبر 

حل إشكالیات الوجود الطبیعي والماوراطبیعي الروسي بمعاییر الفكرة 

  األوروآسیویة ولیس الغربیة األوربیة الصرف.

النماذج  حدأفأنھا ھي األخرى تمثل ، أما التجربة المركزیة األمریكیة

المركزیة الجزئیة الكبرى في العالم المعاصر. عالمیة من حیث مكوناتھا العرقیة 

والقومیة والثقافیة ولیس ومن حیث مبادئھا وغایاتھا. فھي نموذج للتجربة الھجینة. 

                                                 
إن الفكرة التي بلورھا سولوفیوف عن العوالم الثالثة لم تعد فاعلة. أنھا استنفذت طاقتھا. لكنھا تبقى كاحتمال ولكن  ١

 من خالل نوعیة جدیدة.
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أنھا محلیة وجزئیة ومصطنعة من حیث جذورھا ومقدماتھا، وبالتالي صعوبة 

دة ذات مرجعیات متسامیة. وبالتالي لیست قادرة انصھارھا في بوتقة ثقافیة واح

على صنع االستقطاب الذاتي والتأثیر الثقافي العمیق. أنھا بال مدارس فلسفیة قادرة 

على تنظیم الوعي وتنسیقھ المنطقي واألخالقي والجمالي والمعرفي. من ھنا 

تشار ضعف التجرید والمجرد فیھا. كما أنھا ال تدرك حقیقة العام. وھو سبب ان

وھیمنة السینما والثقافة الجماھیریة والدعایة واإلعالم والعسكرة. ومن ثم ھیمنة 

مبدأ القوة فیھا. أما ھیمنتھا فھي تكنولوجیة من حیث الجوھر، ولیست حتى علمیة. 

. األمر الذي حدد وحاصر ١مما حدد بدوره ضعف عناصر وعیھا التاریخي

ھي تجربة عابرة، أي زمنیة ولیست أصالتھا في طابعھا العملي فقط. ومن ثم ف

تاریخیة، مادیة ولیست روحیة. أنھا تجربة اقتصادیة تكنولوجیة، أو تكنولوجیة 

أكثر مما سواھا. فحالما تضعف اقتصادیا بأثر المنافسة وصعود المركزیات 

األخرى، أو تتأخر عن غیرھا في میدان التكنولوجیا، فان كل ما فیھا یضمحل 

ء فیھا یمكنھ أن یلھب العقل والضمیر والوعي التاریخي ویتالشى. إذ ال شي

  والثقافي. 

من ھنا ولعھا بالزمن، الذي وجد تعبیره بأثر انحالل االتحاد السوفیتي، كما  

ھو جلي في إعالن القرن الحادي والعشرین "قرنا أمریكیا". إذ نعثر فیھ على 

تصوراتھا العابرة حدود الزمن ولیس رؤیة المستقبل. بحیث نراھا تطابق بین 

واألیدیولوجیة وبین نفسھا وحقیقة الوجود. وھذا بدوره لیس إال النتیجة المترتبة 

على أن مرجعیاتھا الكبرى الثابتة مبنیة على أساس التجریب والمنفعة. وعوضا 

عن أن تصنع بھذا الصدد فكرة الحریة بوصفھا قیمة إنسانیة مجردة وعامة، فأنھا 

ة والمنفعة المباشرة. مع ما یترتب علیھ من استفحال أدت إلى حریة المصلح

ظاھري وباطني للروح الكلبي واالستعداد الدائم لصنع الخرافات بما في ذلك باسم 

العلم! ولعل فكرة "القرن األمریكي" من بین أكثرھا فضیحة! فقد كانت فكرة القرن 

                                                 
جیا والسیاسیة. كما أن أفضل المؤرخین لیس مصادفة أن تھیمن في الثقافة األمریكیة العلوم التطبیقیة السوسیولو ١

 األمریكیین وول دیورانت، في أفضل أعمالھ التاریخیة العالمیة ھو مجرد تاریخ سردي جمیل بال فلسفة تناسبھ.
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و أسطورة بعشر األمریكي (التي لم تستمر أكثر من عقد من الزمن) مجرد حكایة أ

خرافات! وھي االنتصار على االتحاد السوفیتي، ونھایة الحرب الباردة، والقضاء 

على الحروب، وانتصار اقتصاد السوق، وانتصار الدیمقراطیة، واالزدھار 

الشامل، والقطب الواحد (األمریكي)، والقرن األمریكي، والعولمة الجدیدة 

. إن ھذه الخرافات ١وإعادة بناء العالم الجدید(األمریكیة)، وأخیرا "نھایة التاریخ" 

) ٢٠١٠-٢٠٠١العشرة ھي الصورة الرمزیة لعشر سنوات من الھیمنة األمریكیة (

تالشت بأثر الحرب على العراق وأفغانستان، أي أكثر البلدان انحطاطا ومحاصرة 

  وضعفا آنذاك! 

آفاق كل ذلك یشیر إلى الحقیقة الجوھریة القائمة في مضمون وآلیة و

المركزیات الثقافیة بشكل عام والمعاصرة بشكل خاص. فمن الناحیة الظاھریة 

تشیر إلى أن نجاح كل منھا مرتبط أساسا بكیفیة الرجوع إلى األصول بوصفھ 

تحوال منظومیا، أي إدراكا واعیا ومستقبلیا في نقل الفرد والمجتمع والدولة والثقافة 

رى نجاح التجربة األوربیة عبر الرجوع من مرحلة إلى أخرى أكثر رقیا. فقد ج

إلى األصول، ونجاح التجربة الصینیة والھندیة ھو اآلخر جرى ضمن ھذا السیاق. 

ففي تجربة النجاح الصینیة تكمن استمراریة المرجعیات الثقافیة الكبرى والعمیقة 

للمركزیة الصینیة. وبالتالي، لم تكن الماركسیة بوصفھا أیدیولوجیة سائدة سوى 

صیغة ظاھریة وعملیة لمرجعیات ثقافیة أعمق. بعبارة أخرى، ال یوجد في 

الماركسیة الصینیة ماركسیة. كما أن نجاح التجربة الھندیة (الغاندیة) یقوم 

بالرجوع إلى النفس بما في ذلك عبر تأصیل الصراع السیاسي اعتمادا على الفكر 

التجربة الروسیة ھو النتاج الحتمي الھندي وتقالیده الروحیة الثقافیة. بینما كان فشل 

  لالبتعاد أو العجز عن بلورة منظومة مرجعیات ثقافیة خاصة ذاتیة وتلقائیة.

أما البعد اآلخر أو الباطني لكل ھذه العملیة فیقوم في أن كل منھا ھو تجربة 

إنسانیة وتاریخیة لھا حدودھا الذاتیة، ومن ثم استحالة تحولھا إلى صیغة كونیة 

                                                 
 عالم جدید أمریكي) (ھنا مركزیة كولونیالیة محسنة) –أوربي  –(عالم قدیم  ١
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و عامة. إذ في كل المركزیات الناجحة تكمن أیضا عناصر تخریبھا مطلقة أ

الداخلیة التي تلزمھا في نھایة المطاف بالوقوف أمام جدار المنافسة التاریخیة 

للمركزیات األخرى. بمعنى وقوفھم جمیعا في نھایة المطاف عند تخوم المرحلة 

خرى، أو على األقل ما لم الخامسة وعدم االنتقال إلیھا ما لم تتكامل المركزیات األ

تتم المساومة بین اغلبھا من اجل سحب البقیة الباقیة صوب آفاق المركزیة 

اإلنسانیة الجامعة أو التاریخ الروحي. وھو أمر جلي فیما یلي من نتائج: فقد 

أفسدت الكولونیالیة على سبیل المثال القوى الروحیة للتجربة األوربیة المركزیة. 

ربة الروسیة ضعف أو انعدام المكونات والھموم القومیة في بینما افسد التج

الماركسیة الروسیة. أما حدود التجربة األمریكیة فھو نتاج كونھا بال روح كوني 

ذاتي، بل كمیة أیدیولوجیة من مساعي الھیمنة واالستحواذ. أما حدود التجارب 

محصورة ومحاصرة  الھندیة والصینیة فتقوم في كونھما عوالم ھائلة ولكنھا قومیة

داخلیا وخارجیا. واالستنتاج العام واألولي بھذا الصدد یقوم في انتھاء فكرة الطلیعة 

والقیادة والنموذج األمثل، بمعنى اضمحاللھا المحتوم. ویعادل ھذا معنى بلوغ 

  اإلدراك الفعلي والمستقبلي لما یسمى بأوھام الذروة التاریخیة.

تاریخیة" إدراك الحدود التاریخیة والذاتیة یعادل مضمون "أوھام الذروة ال

فالمقصود بأوھام الذروة التاریخیة، ھو ھیمنة الفكرة . للمركزیات الثقافیة الكبرى

األیدیولوجیة عن أنموذج النظام القائم ومرجعیاتھ الثقافیة بوصفھا غایة التطور 

لقائلة، بان الوجود والوجود. األمر الذي یشیر إلى انعدام الرؤیة الواقعیة والفلسفیة ا

غیر متناه، وان كل ما فیھ عرضة للتغیر والتبدل. بعبارة أخرى، إن ھذا الوھم ھو 

نتاج لمطابقة الغایة الذاتیة القائمة في صلب التطور التلقائي للمركزیات 

ومرجعیاتھا الثقافیة، باعتبارھا أیضا حلقات في التطور التاریخي الثقافي، مع 

ھي صیغة مفتعلة إذ ال غائیة في الوجود، باستثناء ما یمكن غائیة الوجود نفسھ. و

دعوتھ بمنطق التطور الثقافي، القابل بدوره لكل االحتماالت. إضافة لذلك إن فكرة 

األنموذج الشامل والمطلق ھي الذروة التي تبلغھا األوھام ومن ثم ھي المظھر 

عل من مثالھا نھایة الجوھري والمالزم لبلوغ الحضارة حدودھا الذاتیة، التي تج
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. ولیس مصادفة أن تتطابق في اغلبھا مع ١الوجود، ومن شخصیتھا طلیعة كونیة

صعود فكرة "نھایة التاریخ". فكل من "یبلغ الذروة" (الكمال) یتكلم عن نھایة 

التاریخ. وقد حصلت ھذه الفكرة (الوھمیة) على نماذجھا المتعددة والمتنوعة. ففي 

ین األخیر" وخاتم األنبیاء وخاتمة الحقیقة وما شابھ ذلك. األدیان على فكرة "الد

وفي الفلسفة على فكرة كمال الروح المطلق والمنظومة الجامعة المانعة، في 

األیدیولوجیة السیاسیة على فكرة نھایة "التاریخ غیر الحقیقي" في الشیوعیة، 

سانیة التامة والكاملة ونھایة التاریخ في اللیبرالیة (األمریكیة)، وقبلھا الذروة اإلن

ألوربا. وفي جمیعھا تبرز ھذه الحالة الوھمیة بوصفھا نتاجا للحركة الواقعیة 

للتاریخ. إال أن ھذه الحركة نفسھا تتوصل إلى إدراك الحدود الذاتیة ومن ثم مالمح 

الوھم الذاتي عن بلوغ الذروة. وعادة ما یكون الواقع وحركتھ الفعلیة ھو مقدمة 

اتي. وعموما یمكننا القول، بان األولویة للواقع بھذا الصدد. بینما یفعل اإلدراك الذ

الفكر كأولویة حالما یجري االنتقال إلى المرحلة الخامسة في التطور البشري أي 

  عندما تبرز أولویة الرؤیة االقتصادیة الحقوقیة تجاه النفس واآلخرین. 

ت جمیعا بدون استثناء. إن الوھم التاریخي عن الذروة صفة تالزم المركزیا

ولیس ذلك معزوال عن التطور والتأسیس الذاتي التلقائي المنفرد للمركزیات على 

مرور التاریخ بسبب نوعیة الدولة (صغیرة كانت أو إمبراطوریة). كما أن الوھم 

فاعل جوھري وضروري في الوجود التاریخي لألمم والثقافات. ولوال الوھم، كما 

دم العالم. ذلك یعني أن أوھام الذروة اقرب ما تكون إلى یقول ابن عربي، لتھ

مرض الشیخوخة الذي تصاب بھ الحضارات عند أفولھا. إذ وراء كل ذروة 

لألوھام التاریخیة الكبرى مرحلة سقوط تالزمھا، كما نراه على سبیل المثال في 

صمة فكرة مصر أم الدنیا، وروما مدینة العالم، وبغداد دار السالم، ولندن عا

                                                 
سقوط أنصاف متعلمین مثل ھتلر في ألمانیا وستالین في اغرب ما في األمر انھ في جمیعھا تنتھي بانتصار و ١

 روسیا وبوش األصغر في أمریكا! 
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اإلمبراطوریة التي ال تغیب عنھا الشمس، وموسكو روما الثالثة، وواشنطن قطب 

  . ١العالم

أما الذي یعقلن ھذا الوھم أو یرجعھ إلى إدراك عقلي فھو بلوغ الحدود 

الذاتیة لكل ھذه المركزیات باعتبارھا تجارب فردیة. وإنھا لیست منطقا وال بدیھیة. 

تبادل وبحث عن منظومة أعلى مشتركة، ھي ما مع ما یترتب علیھ من اعتراف م

عبر تحویل وتحقیق اإلدراك  یمكن أن نطلق علیھ اسم منظومة الحكمة المعولمة

المتعلق بقیمة المعنى والعیش بمعاییره. والمقصود بقیمة المعنى والعیش بمعاییر 

ھو ھنا ھو ما یتطابق مع فكرة المركزیة ومعناھا. والمقصود بمعنى المركزیة ھنا 

بلوغ وعي الذات إدراك حدوده الذاتیة، بوصفھ طریق التكامل الذاتي والتجانس مع 

  النفس واآلخرین والوجود. 

وعادة ما یجري تحسس ھذه الحالة أو حدسھا أو إدراكھا بمختلف أشكال 

ونماذج فلسفة التاریخ نفسھ. ونعثر على ذلك في تصویر التاریخ ومساره على انھ 

م، وأخرى بھیئة رجوع دائم وابدي، أو كیانات فردانیة قائمة حلقات ومراحل للتقد

بذاتھا أو استمرار تنقلي (سباق البرید). وحتى في الحالة األخیرة، فأنھا تحتوي 

أیضا على دورة، إال في حال افتراض أن یكون الركض بال نھایة! لكنھا تحتوي 

تحل المعضلة،  على فكرة تاریخ كوني موحد وقوى تتسابق فیھ. لكنھا أیضا ال

وذلك ألنھا تبقى على مشكلة القانون والمعنى دون حل. كما أن المستقبل فیھا بال 

مستقبل. لكننا نعثر في جمیع ھذه األشكال والمستویات على معنى واحد، یقوم في 

محاولة فھم التاریخ وتفسیره وتغییره والتنبؤ بما یحفل فیھ. ومن ثم صیرورة ما 

  الحتمال في الرؤیة المستقبلیة.یمكن دعوتھ بجوھریة ا

وفیما لو تجاوزنا جدل الفكرة والمناھج، فإننا نقف أمام دورة مطلقة في 

التاریخ تحتوي من حیث الجوھر على فكرة االحتمال فقط. واالحتمال محدد بدوره 

                                                 
 لكننا مع مرور الزمن نالحظ بقاء عوالم جغرافیة صغیرة وروحیة كبیرة مثل الفاتیكان، مكة، القدس، لخاسا. ١

كونیة) ومكة صغیرة إلسالم وعموما أن ما بقي لحد اآلن من حیث التأثیر والفاعلیة فاتیكان صغیر لكاثولیكیة (
 كوني.
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بطبیعة الوجود والعدم، أي الحركة الدائمة من جھة، وجزئیة أو تكوینیة اإلنسان 

لدولة واألمم والحضارات، من جھة أخرى. وبالتالي، فان الشيء والمجتمعات وا

الوحید الذي یمكن تأسیسھ بھذا الصدد ھو رؤیة الحكمة العقلیة في التاریخ بوصفھا 

خروجا على "منطق" الفلسفة التاریخیة بشكل عام واألیدیولوجیة السیاسیة بشكل 

قصود بقیمة المعنى خاص. ومن ثم إدراك قیمة المعنى والعیش بمعاییره. والم

والعیش بمعاییرھا ھنا ھو ما یتطابق مع فكرة المركزیة ومعناھا. والمقصود 

بمعنى المركزیة ھنا ھو بلوغ وعي الذات إدراك حدوده الذاتیة بوصفھ طریق 

التكامل الذاتي والتجانس مع النفس واآلخرین والوجود، أي كل ما یمكنھ أن یشكل 

  لفكرة المركزیة. أساس فلسفة المستقبل ورؤیتھا

إن جوھر فلسفة المستقبل وفكرة المركزیة، یقوم في إدراك وتمثل الحقیقة 

التاریخ ال یخضع لقانون صارم، بقدر ما ھو نتاج االحتمال والبدائل  القائلة، بان

المتنوعة. األمر الذي یجعل من فلسفة المستقبل بھذا الصدد فلسفة تأسیس االحتمال 

إرساء أسس الرجوع إلى النفس. وذلك الن لكل مرجعیة  العقالني للبدائل عبر

 ھنا إمكانیةقیمتھا النسبیة بالنسبة للتاریخ، وقیمتھا المطلقة بالنسبة لألمة. من 

"سلبیتھا" لآلخرین و"إیجابیتھا" لألمة (أو األنا). فإذا كان "منطق" التاریخ یتجسد 

تتمثل في بناء األنا عبر الصراع والتحدي الشائك، فان الحكمة الممكنة فیھ 

باالستناد إلى مرجعیاتھا. ألنھ األسلوب الوحید القادر على صنع تكافؤ في الرؤیة 

المتبادلة. وعلى ھذا اإلدراك تتوقف إمكانیة ونوعیة المساھمة في تیار "العولمة" 

  المعاصرة. 

إن العولمة المعاصرة قادرة على صنع مركزیة كونیة جدیدة ولكن لیس 

ا لم تعد ولیس بإمكانھا صنع ذلك باإلمالء (بطریقة الماضي السحیق بذاتھا. أنھ

وحتى منتصف القرن العشرین). فقد أفسدت الكولونیالیة المركزیة األوربیة، كما 

أفسدت فكرة القطبیة الواحدة وأیدیولوجیا الھیمنة ونھایة التاریخ المركزیة 

  المركزیة (الروسیة) الشیوعیة. األمریكیة. وقبلھا أفسدت الدكتاتوریة التوتالیتاریة 
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إن الحل الممكن ھنا یقوم عبر الرجوع إلى إدراك حدود النفس، بوصفھا 

النتیجة التي تتراكم في مجرى تطور المركزیة وإعادة تأسیسھا الجدید في العالم 

الحدیث والمعاصر. ومن خالل ذلك یمكن المساھمة في صنع توازن عالمي على 

  أساس "األقطاب". 

قطاب المعاصرة إقطاعیات عصریة بما في ذلك تمثیلھا في "جمعیة فاأل

األمم المتحدة". إذ أن وحدتھا في األغلب قھریة وتصویتھا لعبة تحددھا القوة ولیس 

العقل األخالقي. كما أنھا تتنافى مع مبدأ الدیمقراطیة المعلن. كل ذلك یجعل من 

یل لواقع التوازن المبني على القوة. األقطاب الثقافیة الصیغة الممكنة والعقالنیة كبد

فالقوة ال تصنع غیر وھم التوازن. الن الجمیع منھمكون في سباق خفي تحدده 

القوى البھیمیة ال اإلنسانیة. ومن ھنا فان لتوازن "األقطاب الثقافیة" شرعیتھ في 

تاریخ األمم ویعطي لوحدتھا واتفاقھا تلقائیة المعنى المتراكم في تجاربھا ككل. 

األمر الذي یعطي لھا قیمة وفاعلیة المشروع المستقبلي. وذلك الن لألمم على 

الدوام مرجعیات روحیة كبرى قادرة على التالقي والتفاھم، ولكن فقط في حال 

وھذا بدوره الطریق الوحید . تكامل ھذه المرجعیات ضمن مركزیاتھا الخاصة

الطبیعیة" إلى فكرة "القطبیة القادر على صنع مقدمات االنتقال من حالة "القطبیة 

الثقافیة". وذلك الن النماذج المتنوعة "للعولمة" القدیمة منھا والمعاصرة مازلت 

  خاضعة لبقایا وأثقال الحالة الطبیعیة لوجود األمم. 

بینما تفترض الفكرة القائلة بان العالم في وحدة مستمرة إدراك القیمة العلمیة 

دراك تتحد فاعلیتھ بنوعیة المرجعیات الكبرى والعملیة للوحدة نفسھا. وھو إ

وتجلیھا في مبادئ تؤسس نظریا لعملیة الوحدة ھذه. ویفترض ذلك بالضرورة 

وجود رؤیة مخططة (إستراتیجیة) للوحدة المفترضة باعتبارھا نظاما أرقى 

  وأفضل.

فالتاریخ العالمي ھو الكّل الذي یحتوي في تجاربھ وفرضیاتھ على المساعي 

عة لتجسد الوحدة المثلى. ویكشف في نفس الوقت عما في ھذه المساعي من المتنو
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نزوع طبیعي وماوراطبیعي، عفوي ومخطط، عقلي وحدسي نحو الوحدة 

  وفضیلتھا باعتبارھا نظاما.

إذ یعكس مسار البشریة عبر القبیلة والمعشر والقوم والشعب والقومیة 

میة والقاریة واألمم المتحدة (سیاسیا أو واألمة (الدینیة والدنیویة) والتجمعات اإلقلی

اقتصادیا أو ثقافیا) إدراكا مناسبا لقیمة الوحدة. ونعثر في ھذه "الوحدات" على 

  صیغ مناسبة (نظریة وعملیة) للنظام.

ویكشف المسار التاریخي "المجرد" صوب الوحدة عن ارتقاء الطبیعي إلى 

لتأمل العقلي وكشوف الحدس مصاف الماوراطبیعي، باعتباره األسلوب الدائم ل

(األخالقي). والمقصود بالطبیعي ھنا ھو األسس المادیة للصیرورة التاریخیة 

والتطور االجتماعي، أما المقصود بالماوراطبیعي فھو اإلبداع الروحي الموازي 

  لھذه الصیرورة في المعتقدات والقیم والقانون. 

الحاجة الطبیعیة  ومن ثم فان المسار صوب الوحدة یوازي في ضرورتھ

للوجود اإلنساني في نماذج االجتماع والسیاسة واالقتصاد والقانون واألخالق 

والعلم. وأدى ذلك إلى صنع نماذج للوحدة المتحركة ھي نفسھا النفي الدائم 

لالحتماالت الكامنة في المساعي الحرة وبدائلھا المعقولة. فالعائلة حصیلة أفراد، 

حصیلة قبائل، واألمة حصیلة أقوام، كما أن القوم و والقبیلة حصیلة عائالت،

السلطة حصیلة سلطات، والدولة (المركزیة) حصیلة دویالت، واإلمبراطوریة 

حصیلة دول، والمجلس العام (البرلمان) حصیلة مجالس، واإللھ الواحد حصیلة 

آلھة متعددة، والقانون حصیلة حق وحقوق، كما أن األمة الدینیة ھي نفي لألمم 

العرقیة والقومیة، واإللھ الوحداني ھو نفي لآللھة الوثنیة، واإللھ المطلق ھو نفي 

لإللھ القومي، و"حقوق اإلنسان" و"الحق الدولي" ھي محاولة لتذلیل محدودیة 

الحقوق "الوطنیة" و"القومیة" وضیق القیم السیاسیة، أي أننا نرى المالمح الكبرى 

إلى مصاف الماوراطبیعي. وفي كل ارتقاء نعثر  واتجاھھا العام في ارتقاء الطبیعي

على درجة لتمثیل وتمثل الوحدة المثلى في أحد مستویاتھا المتحركة، ولیس 

صیغتھا النھائیة. بمعنى أننا نعثر في كل منھا على نموذج للوحدة قادر على االلتئام 
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نوعة من جدید بعد كل تبعیض وتناثر. فاإللھ الوحداني ھو حصیلة التجارب المت

إلدراك وتحقیق القیم والمبادئ المتسامیة الموحدة، كما أن السلطة المركزیة ھي 

حصیلة التجارب المتنوعة إلدراك وتحقیق القیم والمبادئ المذللة للنزاعات 

والتنافس البھیمي، بینما الحقوق الدولیة ھي حصیلة التجارب المتنوعة إلدراك 

الجمیع دوال وأمما. لكن في جمیع ھذه وتحقیق القیم والمبادئ الضابطة لسلوك 

المستویات المتحركة نواقص (جوھریة أحیانا) بسبب عدم بلوغھا المستوى الثقافي 

الحقیقي، أي أنھا لم تبلغ في بدائلھا المادیة والروحیة عن الوحدة درجة تجاوز 

األساس الطبیعي إلى الماوراطبیعي في بناء "النظام العالمي". األمر الذي یفسر 

بقاء وفاعلیة "األقطاب" و"القطبیة" في االقتصاد والعسكرة والسیاسة (المستوى 

الطبیعي) ال في الثقافة (المستوى الماوراطبیعي). كل ذلك یكشف عن أن الوحدة 

في التاریخ السالف ھي مصادفات. بینما الوحدة الممكنة والضروریة ھي تلك التي 

تمر بمراحل المسار التاریخي وتقطع  ، اي تلك التيتستند إلى تطورھا التلقائي

مع ما یترتب علیھ بالضرورة من  المراحل األساسیة األولى (األربع) في تطورھا،

بناء وفاعلیة مركزیاتھا الثقافیة. فاألخیرة ھي الوحیدة القادرة على إرساء أسس 

امة. القاعدة الضروریة والفعلیة والتلقائیة للتوحد العالمي بوصفھ كینونة إنسانیة ع

وما قبل ذلك ھو صراع یحتوي كل كافة االحتماالت، لكنھ یسیر بالضرورة صوب 

ھذه الحالة، بوصفھ عملیة متناقضة ودرامیة لقانون التاریخ ومنطق الثقافة. وذلك 

  الن "القطبیة الطبیعیة" إمبراطوریة مستحیلة.

القبیلة فاألقطاب الدولیة المعاصرة ھي االستمرار "الطبیعي" لوحدة العائلة و

والقوم واألمة والدولة المركزیة واإلمبراطوریة واإللھ الواحد والحق الواحد والقیم 

األخالقیة الواحدة والثقافة الواحدة. أنھا استمرار لكل ما تراكم في الوعي التاریخي 

الثقافي عن "النموذج األمثل" للوحدة. وھو تصور أیدیولوجي یكشف عن  –

طبیعي" فقط. وما وراء ذلك تكمن االحتماالت المتنوعة "مثالیتھ" في المستوى "ال

  للبدائل.
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فقد كان تاریخ األقطاب (اإلمبراطوریات) القدیمة ھو تاریخ استخالف 

السیطرة (من بابلیة وفرعونیة وآشوریة وساسانیة وإغریقیة وورمیة وعربیة 

د وتركیة وأسبانیة وفرنسیة وبریطانیة وروسیة). وانتھى القرن العشرین بع

األمریكیة) بسیادة القطبیة  –خمسین سنة من سیطرة القطبیة الثنائیة (السوفیتیة 

الواحدة (األمریكیة)، ھي نفسھا مقدمة انحالل القطبیة كظاھرة إمبراطوریة. 

فتاریخ اإلمبراطوریة بحد ذاتھ ھو تاریخ صنع الوحدة وانحاللھا. انھ یكشف عن 

اللھا، وذلك بفعل افتقاد الروح أن بلوغ حال اإلمبراطوریة ھو مقدمة انح

اإلمبراطوري نفسھ لمبدأ العدل واالعتدال وروح الجماعة بوصفھما الحلقة الرابطة 

  لوجود واستمرار الوحدة بوصفھا نظاما أمثل. 

إذ تفترض الوحدة المثلى وجود نظام موّحد. والنظام المّوحد ھو لیس النظام 

ام الواحد نماذج متعددة للواحدیة السیاسیة الواحد. فمن الناحیة التاریخیة أبدع النظ

واالقتصادیة والقومیة والثقافیة دون أن یرتقي بھا إلى مستوى الحقائق الكبرى 

للعقل (المنطق) والوجدان (الحدس األخالقي الخالص). مما جعل من إنجازاتھ 

یة وسائال قلما تحتكم أمام الحكمة المتسامیة. وإذا كانت القیمة المعقولة للواحد

ترتبط بمستوى التأسیس التاریخي للوحدة، فإنھا ستظل عاجزة عن تأسیسھا 

المتجانس في حالة عدم إقرارھا بالقیمة الجوھریة لوحدة التنوع في الكل اإلنساني، 

أي في حالة عدم قدرتھا على التأسیس المنطقي واإلنساني للنسب الممكنة 

رتقي األمم الثقافیة الكبرى والضروریة بین الثقافات. ولن یحدث ذلك ما لم ت

  بمركزیاتھا صوب تجاوز "التاریخ الطبیعي". 

فقد كانت األقطاب القدیمة في تنازع دائم، الن تصورھا كان واحدیا صرفا 

عن توحید األفراد والقبائل واألقوام واألمم. وال تشذ القطبیة المعاصرة عن ھذا 

یة (المستوى الطبیعي) ال الخلل الجوھري، الن المتحكم فیھا ھو النفس الغضب

النفس العاقلة (المستوى الماوراطبیعي). مما افسد علیھا قیمھا. فھي مازالت 

تتحسس وتفكر وتعمل بمعاییر وقیم الواحدیة الطبیعیة ولیس بمعاییر وقیم الواحدیة 

الثقافیة. كما ھو جلي في مساعیھا لتوحید الدول واألمم في أحالف عسكریة 
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ظم ثقافیة روحیة. ذلك یعني، أن ما یتحكم فیھا ھو نفسیة واقتصادیة ال في ن

االستحواذ (الھیمنة) ال روحیة العطاء (اإلبداع). من ھنا تصورھا عن "النظام 

العالمي" و"الدولة العالمیة" وضمانتھما في "الحلف الواحد"، أي أننا نعثر على 

دانھا لالعتدال نفس المالمح الجوھریة الممیزة لتھور النفس اإلمبراطوریة وفق

والعدل وروح الجماعة (اإلنسانیة)، بمعنى تحررھا من كل التزام صمیمي بقیم 

الحكمة المتسامیة، باعتبارھا تنظیما لتجارب األمم الروحیة والعملیة في نظام 

معقول للجمیع. فالجوھري في الحكمة المتسامیة ھو إدراك قیمة ووحدة الكّل في 

  متعمق للتنوع بمعاییر االنتماء الحر للوحدة (اإلنسانیة).تنوعھ، والتأسیس الدائم وال

ذلك یعني، أن البدائل المستقبلیة ھي بدائل "القطبیة الثقافیة". إذ یكشف 

التاریخ العالمي عن أن ھوس اإلمبراطوریة (القطبیة) ومأساتھا في نفس الوقت 

شرط الحفاظ یقومان في إدراكھا المتأخر لقیمة التوازن (االعتدال)، باعتباره 

علیھا. لھذا عادة ما تلجأ إلى القوة من اجل الحفاظ على واحدیتھا. أنھا تحاول 

الرجوع إلى ما تجاوزتھ في تطورھا الطبیعي. مما یغلق علیھا بصورة نھائیة 

إمكانیة االرتقاء إلى كینونتھا الثقافیة (الماوراطبیعیة). وھو األمر الذي یكشف عن 

لألمم ھو قانون تاریخي عام. بمعنى أن العالم كّل واحد،  أن منطق الثقافة الذاتیة

والتاریخ كذلك، والنوع اإلنساني أیضا. وال یمكن لھذا الكّل تجاوز صیرورتھ 

الطبیعیة إلى كینونتھ اإلنسانیة العامة دون أن یتكامل في مركزیاتھ الثقافیة المستتبة 

  بوصفھا تجارب أجزاءه التاریخیة. 

والمستقبلي بھذا الصدد یقوم فیما یمكن دعوتھ بالقطبیة  إن البدیل الواقعي

الثقافیة (الماوراطبیعیة)، باعتبارھا تولیفا لقیم العدل (األخالقي) واالعتدال 

(العقالني) والجماعة اإلنسانیة (الموحدة بھموم مشتركة)، أي كّل الكم المتراكم في 

الوحدة الواجبة والشاملة، تجارب االنتقال الثقافي لألمم. بمعنى التأسیس لقیمة 

باعتبارھا تنوعا لالحتماالت المعقولة والمقیدة بمبادئ االعتدال واإلنسانیة. وھو 

تأسیس ال یمكنھ تالفي الوقوع في "قطبیة طوباویة" في حالة عدم إقراره بالتنوع 

والتأسیس النظري والعملي لھ بمعاییر المرجعیات الثقافیة الخاصة واإلمكانیات 
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ة لألمم. إذ ال یمكن تجسید الوحدة المثلى دون صراع من اجلھا باعتباره الواقعی

"قدرا" البد منھ لكي تبلغ البشریة (إن كانت قادرة فعال) على تالفي نقصھا في 

السیر نحو التمام. وال ینبغي البحث عن ھذا "التمام" في "نھایة" للتاریخ أو في 

التأسیس المتجدد لإلمكانات صراع بربري تحت عنوان "حضاري" جدید، بل في 

واالحتماالت اإلنسانیة العمیقة فیھ، أي في السر المدرك لتجاوز مراحل التطور 

  الثقافي بوصفھ قانونا تاریخیا.

غرب،  -فالعالم المعاصر یعاني من ضعف وھشاشة االعتدال فیھ (شرق 

 –ال شریعة، أنا  –مسیود، شریعة  –فقیر، سائد  –جنوب، غني  –شمال 

ي)، بمعنى فقدان الجمعیة اإلنسانیة وھمومھا الموحدة، أي فقدان القیمة غیر

الجوھریة للوحدة البشریة في تنوعھا اإلنساني. وسبب ھذا الفقدان ناتج من عدم 

تذلیل اغلب األمم بعد لمكوناتھا االثنیة (الطبیعیة) ومن ثم عدم صعودھا من 

(تجاوز المرحلة الرابعة في التطور مستوى األمة االثنیة إلى مستوى األمة الثقافیة 

اإلنسانیة -التاریخي الثقافي)، باعتباره الكیان الذي یولف في ذاتھ المكونات العقلیة

  لروح الجماعة االعتدال. 

ذلك یعني، أن البحث والتأسیس للبدائل ھو أوال وقبل كل شيء ھو بحث 

ول لھ تاریخھ وتأسیس لالحتماالت المعقولة والمقبولة. وشأن كل احتمال معق

الخاص. والتأسیس لھ ھو شكل من أشكال المشاركة الفعالة في إعادة لحمة الوحدة 

المتناثرة للكل اإلنساني. بمعنى الدخول اإلیجابي في صراع العولمة، ومن خاللھا 

المساھمة في تغییر النفس والعالم صوب تحقیق المبادئ المرجعیة الكبرى 

تجاوز الھیئة األنانیة الضیقة لالثنیة والقومیة والدین (الماوراطبیعیة)، القادرة على 

السیاسیة  –والسیاسة واالقتصاد، بتحویلھا إلى جواھر منفیة في البدائل الثقافیة 

لألمم (أولویة وجوھریة الحق واألخالق والعلم). إذ عادة ما تؤدي أشد الحقائق 

لة تجزئتھا وضوحا وأسمى القیم وأجملھا إلى فضائع وجرائم شنیعة في حا

وفرضھا بالقوة. وذلك الن تضافر الحقائق والفضائل في رؤیة متكاملة وفعالة، 
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مرتبط بمعاناة األمة وإبداعھا الخاص. فھو "الصراط المستقیم" للحق والحقیقة، 

  . ١ولتكامل األمم في عولمة أو وحدة فضلى

نع بعبارة أخرى، إن العولمة الحدیثة تحتوي في أعماقھا على إمكانیة ص

مركزیة كونیة جدیدة ولكن لیس بذاتھا، بل عبر النظم المتنوعة والموحدة في 

الوقت نفسھ بمعاییر المرجعیات الثقافیة الخاصة. وذلك الن المركزیة المستقبلیة ال 

یمكن صنعھا باإلمالء حسب طرق ونماذج الماضي السحیق وحتى منتصف القرن 

الممكن والمعقول والواجب یقوم عبر العشرین. وبالتالي، فان الطریق الواقعي و

. أنھا النتیجة التي تتراكم في مجرى تطور إدراك حدود النفسالرجوع إلى 

المركزیة (الجزئیة) وإعادة تأسیسھا الجدید في العالم الحدیث والمعاصر، أي بلورة 

مضمون العولمة العقالنیة واإلنسانیة المحتملة بوصفھا بدیال متراكما من تناغم 

اإلنسانیة عبر تولیف  –ع المركزیات الجزئیة حالما تبلغ ذروتھا العقالنیة وإجما

  أولویة وجوھریة الحق واألخالق والعلم.

فانھ یقف  ،ففیما یخص "العالم االسالمي"وصیرورة مركزیتھ المعاصرة 

أمام مرحلة انتقال معقدة ومریرة من الوعي الدیني السیاسي إلى الوعي السیاسي 

و تفعیل لم یجر في اغلب مساره الحدیث ومكوناتھ، بأثر تطوره االقتصادي. وھ

التلقائي، بل بأثر الھجمة األوربیة ومساعیھا للھیمنة واالستغالل والسرقة، بوصفھا 

  الحالة المالزمة لنفسیة وذھنیة المرحلة السیاسیة االقتصادیة.  

ادرة على فاالستنتاج القائل، بان لألمم على الدوام مرجعیات روحیة كبرى ق

التالقي والتفاھم، یفترض تكامل ھذه المرجعیات ضمن مركزیاتھا الخاصة. ذلك 

یعني أن العالم اإلسالمي بحاجة إلى أن یقطع مسار التكامل الذاتي وصنع 

مرجعیاتھ الثقافیة الكبرى، بما یتوافق مع حالة االنتقال من المرحلة الدینیة السیاسیة 

جسید ھذا التكامل من خالل تحقیق مبادئھ الكبرى أو إلى المرحلة الالحقة. بمعنى ت

                                                 
أما بالنسبة لألمة العربیة، فان ذلك یفترض إعادة النظر بوعیھا التاریخي وبناءه من جدید على أسس ثقافیة  ١

باعتباره أسلوبا ضروریا لصیاغة وتقدیم البدائل االجتماعیة والسیاسیة على النطاق الوطني والقومي واإلسالمي 
  والعالمي.
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مرجعیاتھ المتسامیة على مستوى القومیات واألمم. وال یمكن بلوغ ذلك دون صنع 

منظومات متجانسة لھا مرجعیاتھا العامة والثابتة في الموقف من تأسیس وبناء 

لطبیعي النظام السیاسي واالجتماعي والثقافي المناسب لحل إشكالیات الوجود وا

الماوراطبیعي، وبما یتوافق ویستجیب لحصیلة التمثل النقدي العقالني واإلنساني 

  للتجارب الذاتیة والغیریة. 

إذ یمر العالم اإلسالمي اآلن بمرحلة جدیدة من صیرورة مركزیتھ الحدیثة 

التي تتناسب مع المرحلة الثالثة من تطوره التاریخي، أي المرحلة الدینیة السیاسیة. 

التالي، فان صیرورة مركزیتھ الحالیة، شأن كل المركزیات الكبرى، ال یمكنھا وب

االنتقال من المرحلة الدینیة السیاسیة إلى المرحلة السیاسیة االقتصادیة، إال في حال 

تصیرھا بھیئة مركزیة تلقائیة وذاتیة من حیث عالقتھا بنفسھا وباآلخرین. بمعنى 

ظریة والعملیة، العقالنیة والوجدانیة تفترض أن نیاتھا ومساعیھا وجھودھا الن

  الثقافیة الخاصة. –التوجھ الواعي صوب تفعیل مكوناتھا التاریخیة 

إننا نقف من الناحیة العامة والظاھریة والمجردة لحد ما، أمام إجماع خفي 

متراكم في الوعي االجتماعي والسیاسي المعاصر في العالم اإلسالمي على 

لحیاة تستمد مرجعیاتھا الفكریة والروحیة من التاریخ الثقافي ضرورة تأسیس نظم ل

للحضارة اإلسالمیة وأممھا المتنوعة. ومن ثم تحویل جھادھا واجتھادھا في 

مختلف المیادین إلى "قطب روحي" فعال في الوجود المعاصر. وھو جھاد 

ا أن واجتھاد یؤدي بالضرورة إلى تفعیل سیاسي لمكونات الحضارة اإلسالمیة. كم

ھذا التفعیل بحد ذاتھ ھو عملیة طبیعیة وضروریة. والقضیة ھنا لیست فقط في أن 

تعارض الدین والسیاسة ھي إشكالیة بالنسبة للوعي األوربي (السیاسي والثقافي 

والالھوتي)، في حین كانت على الدوام مرجعیة بالنسبة للوعي السیاسي والثقافي 

ن الصراع والمواجھة والتحدي الظاھري والالھوتي في عالم اإلسالم، بل وال

والباطني، الداخلي والخارجي، یضع ھذه القضیة ویحلھا بمعاییر االنتماء الثقافي 

بوصفھا إشكالیة االنتقال التاریخي لعالم اإلسالم من المرحلة الدینیة السیاسیة إلى 

  المرحلة السیاسیة االقتصادیة في تطور أقوامھ وأممھ. 
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سبیل المثال أن یكون الصراع الخفي والعلني، المباشر  ولیس مصادفة، على

وغیر المباشر بین عالم اإلسالم وعالم األوربیة من بین أكثرھا دینامكیة 

واستمراریة على امتداد قرون عدیدة. إذ تتكشف فیھ ثالثة أشیاء جوھریة وھي 

، ٢لثقافیة، وكیفیة صیرورة المبادئ الكبرى للمرجعیات ا١أبعاد الجغرافیا الثقافیة

. والحصیلة العملیة المباشرة للصراع الحاد ٣وتباین المراحل الثقافیة التاریخیة

بینھما اآلن ھو نتاج الثالثیة الفعلیة المشار إلیھا أعاله وما أفرزتھ في الظروف 

المعاصرة من واقع تكامل البنیة العقائدیة واختالف الرؤیة العملیة للوجود اإلنساني 

                                                 
یبرز ذلك في المركزیات المتقاربة والمتصارعة والمتوحدة لحد ما من حیث جذورھا وأصولھا، كما ھو وأكثر ما  ١

الحالة بین المركزیة النصرانیة واإلسالمیة. فقد كانت المركزیة النصرانیة األوربیة واإلسالمیة العربیة استمرارا 
راقیة السوریة) من جھة، والیونانیة الرومانیة من للمركزیات الثقافیة الجزئیة (الزمنیة) المشرقیة (المصریة والع

جھة أخرى. األمر الذي یجعل من الممكن الحدیث عن كونھما ینتمیان إلى عالم واحد أوسع ھو عالم البحر 
المتوسط، لكنھ لم یتحول إلى مركزیة متوسطیة رغم المحاوالت العدیدة على امتداد آالف السنین. فقد كان الصراع 

زال ینبع من كونھما ینتمیان من حیث األصل إلى عالم جغرافي ثقافي واحد ومن ثم تراث واحد، بینھما وما ی
بفعل أسسھما  –ظاھرتان عالمیتان  –وكالھما یمثالن النزعة العالمیة (تراث األدیان العالمیة). واستمرار الصراع 

في العالمي، ولحد اآلن. وما زال ذلك متحكما الروحیة والثقافیة (العالمیة). فقد حكمت ھذه المتوسطیة التاریخ الثقا
في جمیع المساعي "الكونیة" المعاصرة، كما ھو الحال في مساعي روسیا القیصریة جعل موسكو روما الثالثة، 
والفكرة البلشفیة عن األممیة، ومساعي الوالیات المتحدة األمریكیة للعولمة التي ھي من حیث الجوھر محاولة 

 بي. وفي ھذا یكمن سر دینامیكیة وصراع ھاتین المركزیتین.تطبیق اإلرث األور
إذ لكل منھما تجاربھ الخاصة في صیرورة المركزیات الثقافیة، التي اشر تالیھا بصورة مكثفة فیما سبق. وسوف  ٢

فیھا أتوسع الحقا بتجارب الصیرورة التاریخیة للمركزیة الثقافیة اإلسالمیة، بوصفھا المھمة العملیة المطلوبة. و
 یمكن رؤیة الصیغة المنھجیة القابلة للتطبیق تجاه صیرورة المركزیات الثقافیة األخرى. 

لقد كان ھذا التباین فیما مضى واآلن أیضا، بأثر اختالف وتباین ولحد ما تقوقع المركزیة النصرانیة األوربیة  ٣
ضر أیضا. وقد انتقلت األولویة والریادة واإلسالمیة العربیة. وبقدر ما ینطبق ذلك على الماضي، ینطبق على الحا

بأثر االنتقال في المراحل التاریخیة الثقافیة. ومن الناحیة الزمنیة كانت األولویة للمشرق أو جنوب المتوسط. فقد 
جرى تجاوز المراحل الثالث األولى لالنتقال التاریخي الثقافي بصورة مختلفة، من ھنا طبیعة ونوعیة الھجوم 

تبادلة. ففي البدایة كانت مراكز االنتقال في وادي الرافدین ومصر (المرحلة األولى والثانیة)، بینما والھیمنة الم
جرت المرحلة الثالثة وتمھیدھا األولي  في شمال المتوسط (روما). والمقصود بالحالة التمھیدیة ھي المركزیة 

ا الیونان ومساعي االكسندر المقدوني ھي حالة انتقالیة الثقافیة الیونانیة. فاإلغریق األوائل ینتمون إلى المشرق، وأثین
رغم جوھریتھا. بینما استكملت المرحلة الثالثة قوتھا الفاعلة في الجنوب أیضا، أي في الخالفة العربیة اإلسالمیة. 
ووراء كل انتھاء لمراحل الرقي الحضاري لمركزیات المتوسط، تظھر وتتسع وتتقوى إحدى مركزیاتھا. ولیس 

دفة أن یكون توجھھم الثقافي واالقتصادي والحقا الدیني صوب اآلخر. ولم تنتھ ھذه الحالة لحد اآلن رغم مصا
 العولمة وظھور عوالم كبرى أخرى كالقارة األفریقیة واألمریكیتین واسترالیا وعوالم الشرق الكالسیكي. 
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. ١ وبقایا المتحجرات القدیمة (العرقیة والدینیة) من جھة أخرى وغایاتھ من جھة،

بمعنى أن لكل منھما عقائد متنوعة، تنتمي في الوقت نفسھ إلى مرجعیات ثقافیة 

خاصة، مما حدد بدوره خصوصیة رؤیتھما لمعضالت ومشاكل الوجود الطبیعي 

  .٢بیعيللمجتمع في مختلف مستویاتھ ومیادینھ، ومعضالت الوجود الماوراط

فإذا كان زمام المبادرة التاریخیة في مجرى القرون الخمسة األخیرة 

العشرین) یعود للظاھرة األوربیة، فان المركزیة العالمیة لھذه  -(السادس عشر

الظاھرة أخذت باالنحالل مع انحالل إمبراطوریاتھا في نھایة القرن التاسع عشر 

 –یا مع ھیمنة القطبیة السوفیتیة وبدایات القرن العشرین. وازدادت ضعفا وتراخ

األمریكیة. أما االنفراد األمریكي وھیمنتھ الحالیة، فھي صیغة فجة لإلمبراطوریات 

  القدیمة. 

یكشف تاریخ اإلمبراطوریة عن أن كل ارتقاء بنیوي سیاسي في فكرة الدولة 

والنظام السیاسي یؤدي بالضرورة إلى تقلیل عمرھا. فاإلمبراطوریات القدیمة 

تموت أو تتالشى أو تضمحل أو تنحل أو تذوب في مجرى التاریخ. ولكل حالة 

ظاھرتھا الخاصة، التي تفعل بدورھا في المسار الالحق للتاریخ السیاسي والثقافة 

والنظم السیاسیة. بینما تبقى فكرة الدولة، بوصفھا األكثر رسوخا. األمر الذي 

                                                 
وحتى وفاتھ. وھو االسم  ١١٩٨منذ عام بابا الكنیسة الكاثولیكیة  ھو )١٢١٦-١١٦٠إینوسنت الثالث (البابا  ١

یعتبر إینوسنت الثالث واحدًا من أكثر الباباوات نفوذًا وتأثیًرا في تاریخ  .األصلي لوتاریو دي كونتي دي سینیي
البابویة. كما أن تأثیره امتد على حكومات الدول األوربیة آنذاك. وتوسع في استخدام عقوبة الحرمان الكنسي 

ات إلجبار األمراء على اإلذعان لقراراتھ. دعا إینوسنت الثالث إلى شن حملة صلیبیة ضد وغیرھا من العقوب
المسلمین في األندلس وفلسطین، والتي تتوجت في تنظیم الحملة الصلیبیة الرابعة، التي جرى التخطیط لھا عبر 

 ).١٢٠٤احتالل مصر. غیر أنھا توجھت الحقا عبر القسطنطینیة(
بینھما، بوصفھ اختالف في التجارب الثقافیة، أي في كیفیة حل إشكالیات الوجود الطبیعي إن الخالف الھائل  ٢

والماوراطبیعي ومن ثم تراكم التراث المادي والروحي، یجد تعبیره أیضا حتى في الحاالت التي یتشابھون فیھا 
ھا جالء بھذا الصدد. إذ نعثر بصورة مغریة "لتماثل" و"التطابق". وقد یكون المكون القومي واإلثني من بین أكثر

في العالم األوربي وتراكم تراثھ الثقافي على ثالثة مكونات إثنیة كبرى ھي المكون الجرماني السكسوني، 
والروماني الالتیني (المكونان األكبر) وروافد أخرى ھي خلیط من اسكندینافیین وأسالف وإغریق وبقایا أتراك 

أما في العالم اإلسالمي، فانھ مكوناتھ "اإلثنیة" الكبرى ھي مكونات أمم ثقافیة  قدماء (الھنغار والبلطیق وغیرھا).
لحد ما ولیست عرقیة (أو إثنیة صرف). إذ ینكون عموده الفقري من العرب واإلیرانیین واألتراك، إضافة إلى 

اختالف باطني كبیر، روافد ھي خلیط من قومیات جدیدة آسیویة وافریقیة. إننا نقف ھنا أمام تشابھ شكلي كبیر و
 مرتبط من الناحیة التاریخیة بكیفیة حل إشكالیة اإلثني والثقافي في صیرورة األقوام واألمم.
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تطور اإلنساني ووعي الذات یجعل من فكرة ونظام اإلمبراطوریة جزء من ال

التاریخي السیاسي والقومي.ومع ذلك تظل اإلمبراطوریة القدیمة بغض النظر عن 

سعة واتساع مساحتھا، "محلیة" أو جزئیة سواء بمعاییر الجغرافیا أو الثقافة (أو 

الدین). وتتضح معالم ھذه الظاھرة في العالم الحدیث والمعاصر بسبب 

تكنولوجیا المنافسة لمحدودیة وضیق الفكرة اإلمبراطوریة "إمبراطوریة" العلم وال

السیاسیة القدیمة. ومن ثم تراكم العناصر البنیویة القاتلة للفكرة اإلمبراطوریة، 

رغم فاعلیتھا واستمرار أثرھا، ما لم یجر تطور المركزیات الثقافیة الكبرى 

یاسیة المعاصرة في نظم موحدة (جامعات) مبنیة على أساس الفكرة الس

واالقتصادیة. ومن الممكن رؤیة المالمح األولیة لھذه الظاھرة المعقدة والمتناقضة 

  في العولمة المعاصرة، بوصفھا "إمبراطوریة كونیة محتملة". 

فاإلمبراطوریة القدیمة بنیة تقلیدیة، بینما العولمة المعاصرة معارضة ونفي 

ن العولمة المعاصرة تمتص للتقلیدیة. األمر الذي یجعل من الممكن القول، با

بطریقة ذكیة وتدریجیة الفكرة اإلمبراطوریة القدیمة وتجعل منھا كیانا معرقال 

لفكرة التطور التاریخي. والسبب الجوھري لھذه العلمیة یكمن في مسار االنتقال 

) والسیر فیھا االقتصادیة –المرحلة السیاسیة المتكامل صوب المرحلة الرابعة (

  اي مرحلة األولویة المتزایدة للسیاسة واالقتصاد.  حتى نھایتھا، 

كل ذلك یجعل من اإلمبراطوریة في العالم المعاصر خروجا على منطق 

ومعنى التاریخ. وھذا بدوره مرتبط بالتحول النوعي في مسار التاریخ ووعي 

الذاتي. فقد كان المسار التاریخي السابق في أغلب لیس مدركا، بینما ھو في 

. من ھنا خطورة اإلمبراطوریة ١حالي اقرب ما یكون إلى احتمال عقالنيالظرف ال

الحدود  المدمر لمعرفةوذلك بسبب فعلھا وأثرھا  المعاصر،التقلیدیة في العالم 
                                                 

وھنا یكمن أیضا سر أو سبب صعود بعض النماذج المتطرفة في الفكر السیاسي للدولة التي تجمع بین االستقرار  ١
ة "الفوضى الخالقة" للوالیات المتحدة األمریكیة. إذ نراھا والنزعة النفعیة، كما رأیناھا ونراھا على مثال سیاس

تجعل من السیاسة الخارجیة لعبة وتجریب. أنھا ال تدرك خطورة ھذه الرؤیة. وھو دلیل على افتقاد الرؤیة النقدیة 
دیمة. وھو وفكرة معرفة الحدود الذاتیة، اي البقاء ضمن اطر وفاعلیة "القوة الغضبیة" (الغریزة) لإلمبراطوریة الق

  بدایة االنھیار. وذلك ألنھا لم تر وال ترید أن ترى المزاج العالمي، مع أنھا األكثر دعوة للعولمة.
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الذاتیة في العالم المعاصر. مما یؤدي بھا بالضرورة إلى الغباء التام. فاإلنسان 

نھ یتحول مع مرور الزمن أما إلى حالما یخرج من حدود اإلنسانیة أو الفردیة، فا

  مجنون وأما إلى منبوذ. وینطبق ھذا على الدولة واألمة. 

فالتجارب التاریخیة العالمیة والمعاصرة تكشف عن ضرورة العمل من اجل 

قومی��ة ف��ي بنیتھ��ا ص��یاغة جدی��دة ومس��تمرة للب��دائل. وھ��ي ب��دائل ینبغ��ي أن تك��ون 

والن�زوع  ثقافیة الشكل والمحتوىفیھا. و ، أي ال ادعاء للشمولیةومھماتھا العملیة

أن تقط��ع األم��ة األش��واط الض��روریة للكم��ال والتأس��یس. وال إمكانی��ة لتحقیقھ��ا دون 

  الذاتي. (المراحل التاریخیة الثقافیة)

ال فالتاریخ العالمي یكش�ف ع�ن محدودی�ة تج�ارب األم�م والثقاف�ات. وبالت�الي 

تطابق ھ�ذه المحدودی�ة م�ع "نھائیتھ�ا"، . وتتوجد ثقافة شاملة ملزمة بذاتھا للجمیع

أي أن النھایة الممكنة في التاریخ ھي نھای�ة األم�م والثقاف�ات. ذل�ك یعن�ي أن الثقاف�ة 

  محدودة، كما أن تجارب األمم أیا كانت محدودة.

إن حدود ونھایة األمم وثقافاتھ�ا وتجاربھ�ا تتول�د وتتط�ور وتت�راكم م�ن تف�تح 

بلوغ حد الكمال ال�ذاتي. وھن�اك نم�اذج عدی�دة  وتجسد وتحقیق األصول الكبرى في

لھذه المحدودیة والنھائیة. منھا محدودیة تاریخیة كما ھو الحال بالنسبة للحضارات 

القدیمة من سومریة وبابلیة ومصریة وفینیقی�ة وآش�وریة وأمثالھ�ا، ومنھ�ا محدودی�ة 

ة كالمغولی��ة قومی�ة مغلق�ة مث�ل الص�ینیة والھندی�ة والیابانی�ة، ومنھ�ا محدودی�ة روحی�

  والتركیة، ومنھا محدودیة جسدیة كاإلغریقیة والرومانیة واإلسالمیة.

والبدائل الثقافیة الفاعلة على ھیئ�ة منظوم�ة مس�تعدة للتح�دیث قومی�ا وعالمی�ا 

ممك�ن ف�ي الن��وع األخی�ر (الراب�ع). ولك��ن عب�ر إع�ادة دمجھ��ا النق�دي ف�ي إش��كالیات 

یة الثقافة. وھو إدراك ع�ادة م�ا یض�ع المعاصرة. وھي نتیجة یحددھا إدراك محدود

فكرة الالمحدود في البدیل المفترض. وتتخذ فكرة الالمحدود ص�یغا متنوع�ة تس�عى 

  إلى إیجاد النسبة المعقولة بین الغایة والوسائل.

كما انھ عادة ما یبحث ھذا البدیل عن بؤرة مكانیة (ھي بدورھا أیضا ع�روة 

المباش���رة والمادی���ة (مس���توى المل���ك مادی���ة). ول���یس ھ���ذا المك���ان س���وى الص���یغة 
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والشھادة) للزمن التاریخي (مستوى الجبروت أو اإلرادة اإلنسانیة الفاعلة) والزمن 

الخالد (مس�توى الملك�وت، أو المطل�ق الثق�افي). وم�ن وح�دة الزم�ان والمك�ان تتول�د 

 الثق��افي ال��ذي –الخال��دة لل��وعي الثق��افي، أو المرك��ز الت��اریخي  –الب��ؤرة التاریخی��ة 

یسعى لتثبیت نفسھ "عالمیا". كما ھو الحال في بابل وأثینا وروم�ا وبغ�داد وب�اریس 

ولن��دن وموس��كو (ل��م تفل��ح) وواش��نطن (ل��ن تص��بح). لك��ن الت��اریخ یب��رھن عل��ى أن 

المكان عرضة للزوال واالندثار. واندثاره عادة ما یتضمن في أعماقھ استعادة القیم 

  وحصیلة ذلك تكون التاریخ العالمي.الثقافیة في مستواھا العلمي والعملي. 

أما استحالة ھذا المكان في العالم المعاصر، فیرتبط بحالة المرحلة التاریخی�ة 

الثقافی��ة الحاس��مة ف��ي الع��الم المعاص��ر. والمقص��ود ب��ذلك االنتق��ال الع��المي ص��وب 

االقتصادیة"، التي ال تستطیع بناء مركزا كونیا، النھا ملزم�ة  –المرحلة "السیاسیة 

بن��اء مركزیتھ��ا الثق��افي بمع��اییر الفك��رة االقتص��ادیة وأدواتھ��ا السیاس��یة.  م��ن ھن��ا ب

إثارتھا "للحمیة الغضبیة". لھذا ال یمكنھا أن تصنع مراكز جذابة طوعیة مثل باب�ل 

وروما وبغداد وموسكو. ولم یبق حالیا في العالم من ھذه المراكز سوى مك�ة. فھ�ي 

طب بص�ورة طوعی�ة مختل��ف األم�م، وم�ن ث��م المرك�ز الج�ذاب والب�ؤرة، الت��ي تس�تق

  الصیغة المجردة للمركز العالمي (اإلسالمي) الفاعل.

أما المراكز الحالیة فإنھا تعمل من اجل ب�دائل م�ا ف�وق قومی�ة (م�ن منظم�ات 

إقلیمیة وعالمیة وھیئة أمم متحدة وأحالف وما شابھ ذلك)، إال أنھا مراكز خاض�عة 

تكام�ل مركزیاتھ�ا الذاتی�ة. األم�ر ال�ذي أدى وی�ؤدي ألیدلوجیات نفس�یة ولع�والم ل�م ت

قومی�ة وجزئی�ة بالضرورة إلى أن تكون "بدائلھا" أكثر نفعیة وأقّل عقالنی�ة، وأكث�ر 

وأق��ّل إنس��انیة، وأكث��ر مادی��ة وأق��ّل روحی��ة (أخالقی��ة). وذل��ك النھ��ا تج��ري بص��ورة 

راك�ز الثقافی�ة مفتعلة، أي بطریق القوة الخارجیة ولیس بطریق التط�ور التلق�ائي للم

الكبرى. إذ ال یمكن لھذه المراكز أن تعمل بوصفھا منظوم�ة عالمی�ة إنس�انیة م�ا ل�م 

تم��ر المراك��ز الثقافی��ة الكب��رى ف��ي مراح��ل تطورھ��ا الطبیع��ي لك��ي تبل��غ مس��توى 

المرحل��ة الرابع��ة (السیاس��یة االقتص��ادیة)، بوص��فھا العقب��ة الكب��رى أم��ام التط��ور 
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ع بین��ي، وم��ا بع��دھا بح��ث واحتم��ال عقالن��ي اإلنس��اني. فم��ا قبلھ��ا ح��رب وص��را

  وإنساني. 

كل ذلك یشیر إلى اضمحالل الھیمنة الغربیة في مركزیتھا األوربیة 

وصیغتھا األمریكیة المعاصرة. كما یشیر أیضا إلى أن الزمن القادم ھو زمن 

صعود المركزیات الثقافیة الكبرى، أي زمن التكامل الذاتي والصراع المستقبلي، 

 أحدصدام الحضارات" سوى " ولیس العملیة الطبیعیة للتكامل الالحق. بوصفھا

مظاھرھا الخارجیة. وذلك الن المركزیات التاریخیة األكثر نضوجا حالیا 

(األوربیة واألمریكیة) مضطرة للوقف عند تخوم المرحلة الرابعة، أي عاجزة عن 

بیعي لتذلیل الزمن تجاوزھا ما لم تتكامل المركزیات األخرى، بوصفھ الطریق الط

الطبیعي وبقایاه في الوعي والمؤسسات. بمعنى بلوغ حالة اإلدراك العقالني 

واإلنساني للحدود الذاتیة وتذلیل أوھام الذروة. إذ لیس في التاریخ ذروة وال نھایة، 

  كما انھ ال وجود لھما في كل وجود. 

اریخ الطبیعي إن تجاوز المرحلة الطبیعیة في الوجود، أي االنتقال من الت

إلى ما وراء الطبیعي، أو من التاریخ الزمني إلى التاریخ الثقافي یفترض بلوغ ما 

أسمیتھ بالمساومة التاریخیة الروحیة الكبرى. وھذه لن تحدث بأثر الفكر والتفكر 

والعقل المجردین بل بأثر الفكر والتفكر والعقل الثقافي الذاتي للمركزیات الكبرى. 

ر إلى أن التاریخ الحقیقي، الثابت والراسخ في الوجود والوعي األمر الذي یشی

االجتماعیین لألمم ھو تاریخ الثقافة. ومن ثم فان الثقافة ھي القوة الوحیدة القادرة 

على االستمرار والفعل في ضمائر األمم وعقولھا. أما الھیمنة الثقافیة للغرب 

د أخذت في الزوال والتالشي األوربي في مجرى القرنین التاسع عشر والعشرین فق

إلى غیر رجعة، بعد أن استثارت في عالم اإلسالم الظاھرة اإلسالمیة نفسھا من 

سباتھا الطویل تحت عروش االستبداد. من ھنا، فإن صعود الظاھرة اإلسالمیة 

نفسھا لم یكن رد فعل على الھیمنة األوربیة (المادیة والمعنویة)، بقدر ما كان رد 

  س.فعل على النف
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فالثقافة اإلسالمیة التي شارك في بناء أسسھا وإرساء دعائمھا المادیة 

والروحیة تاریخ حضاري عریق ألمم عریقة في حضاراتھا، غیر قابلة لالندثار 

والتالشي. إذ أن تاریخھا الحقیقي والثابت والراسخ في أقوام وشعوب "األمة 

والتجدد. بمعنى قدرة الثقافة اإلسالمیة"، یقوم في قدرتھ الدائمة على االستبطان 

اإلسالمیة على صھر حصیلة التجارب الثقافیة لآلخرین وتجدیدھا بمعاییر رؤیتھا 

الخاصة. وھي قدرة حددتھا المبادئ الجوھریة الكبرى والمرجعیات الروحیة 

  المتسامیة للثقافة اإلسالمیة نفسھا.

لتجدد وللتطور غیر أن المبادئ الكبرى للثقافة أیا كانت عرضة للتغیر ول

ولالنتكاس، أي لكل االحتماالت الممكنة. فاالحتماالت القائمة ھي لّب الصراع 

داخل الثقافة نفسھا. من ھنا فان االجتھادات المتنوعة داخل اإلسالم والعالم 

اإلسالمي لتأسیس الھویة ھي جزء من المباحث الذاتیة للثقافة وجزء من تعمیق ما 

ة. والمركزیة الثقافیة شأن كل مركزیة ھي نتاج تركیز أسمیتھ بالمركزیة الثقافی

دائم للقوى الروحیة والمادیة في إدراك قیمة ومعنى التوحید االجتماعي والروحي 

على أسس معقولة للحاضر ومقبولة في استجابتھا لتجارب الماضي. وبالتالي، فان 

السیاسیة في المركزیة اإلسالمیة الحالیة ھي الشكل المناسب للمرحلة الدینیة 

ذلك یعني أنھا تمثل في مجال الوعي حالة االنتقال من . التطور التاریخي الثقافي

الوعي الدیني الالھوتي إلى الوعي اإلسالمي السیاسي وعبره إلى الوعي السیاسي 

  االقتصادي (القومي الحدیث). 

وفیما لو تجاوزنا اآلن مسار الظاھرة القدیم وخصوصیتھا في مراحل 

الثقافیة (الخالفة)، فان آلیتھا الفعالة المعاصرة بدأت مع  –الدولة السیاسیة ازدھار 

صعود الحركة اإلصالحیة اإلسالمیة. فقد تّمثلت اإلصالحیة اإلسالمیة تقالید الدفاع 

عن النفس وتأسیس الھویة الشرقیة في مواجھة الغرب األوربي الكولونیالي. فقد 

ب في نزوعھ العملي الموحد وأیدیولوجیتھ كان الشرق في مواجھتھ األولى للغر

الكولونیالیة الموحدة، ذرات متناثرة، أي انھ كان یفتقد للمركزیة الذاتیة. إال أن 

المواجھة الالحقة بدأت تتراكم في عقول وضمائر األمم الشرقیة لیس فقط إدراك 
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ما الغرب األوربي، بل والنفس أیضا. إال أن خصوصیة ھذا اإلدراك تقوم في أن 

حدده لیس التطور التلقائي الثقافي للشرق، بل آلیة المواجھة والتحدي والصراع مع 

  الغرب.

فقد اضطر الشرق منذ اللحظات األولى للصراع إلى أن یواجھ غزوا 

"متمدنا"، وأن یتحسس روح الفضیحة القائمة فیھ. بینما كشف التوسع الخارجي 

معلنة. إذ تجسدت مبادئ اإلخاء للمدنیة األوربیة عن زیف مبادئھا الكبرى ال

والمساواة والحریة والدیمقراطیة والحق، في اإلذالل والظلم والجور واالستبداد 

والعبودیة لآلخرین. وكشف وجودھا الالحق عن أن نموذجھا المتمدن ما ھو إال 

أنانیة قومیة. وبفعل اشتراك شعوب القارة األوربیة وأممھا بھذه الصفات، فانھ أدى 

میق وترسیخ "مركزیتھا الغربیة"(األوربیة). مما ضاعف من تجذر إلى تع

مواجھتھا للشرق، وأجبرت الشرق بتنوع قواه القومیة والثقافیة والدینیة على 

البحث عن "شرقیتھ" في بادئ األمر لمواجھة "غربیة" الغرب، وفیما بعد تجزؤ 

صیغتھا األولى  ھذه "الشرقیة" إلى شرقیات متنوعة، حصلت في عالم اإلسالم على

بظھور مفھوم "الشرق المسلم" وتعمیقھ الالحق في تیارات متنوعة عّمقت 

  بمجموعھا عناصر ما یمكن دعوتھ بالمركزیة اإلسالمیة. 

واتخذت ھذه المركزیة اإلسالمیة في مجرى تطور العالم اإلسالمي صیغا 

ھة والتحدي وأبعادا سیاسیة متنوعة ومختلفة، عبّرت بمجموعھا عن حوافز المواج

واستثارة اإلرادة، أي كل ما كشف عن نزوع اإلسالم للتعبیر عن المصالح 

الجوھریة للعالم اإلسالمي من خالل تحولھ إلى "مشكاة" المواجھة السیاسیة 

والثقافیة مع الغرب (األوربي) آنذاك. وتعمق ھذا التحول في مجرى القرن 

المركزیة اإلسالمیة في  العشرین. مما یكشف عن تجذره الراسخ في صیرورة

  الوعي االجتماعي والسیاسي والثقافي لدول العالم اإلسالمي.

وقد ساھمت ھذه المركزیة اإلسالمیة من الناحیة التاریخیة، بوضع أسس 

الرؤیة النقدیة تجاه التجربة األوربیة وتطبیقاتھا السیاسیة واالجتماعیة واألخالقیة 

بصورة تدریجیة معالم الوحدة الضروریة بین في العالم اإلسالمي، أي أنھا أرست 
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الوعي السیاسي واالجتماعي المعاصر وبین تاریخ األمم اإلسالمیة. أنھا حاولت 

استعادة اللحمة المنفرطة بأثر الغزو الكولونیالي، بین التاریخ وبین الوعي، بین 

الوعي الرؤیة الواقعیة وبین مرجعیات الثقافة الخاصة، بین البدائل وبین مصادر 

التاریخي والثقافي. ومن ثم إعادة ترتیب األحجار الضروریة لبناء صرح التلقائیة 

  الفكریة في العلم والعمل.

وقد كان من الصعب بالنسبة لھذه التلقائیة أن تتخذ في بادئ األمر توجھا 

دینیا صرفا، ألنھا لم تتحدد بآلیة النظام الثقافي المستقل. فھي ال تشبھ  –سیاسیا 

آلیة اإلبداع الثقافي اإلسالمي في عصور الخالفة المزدھرة، رغم االستقالل  بشيء

النسبي للعالم اإلسالمي، بما في ذلك في أواخر المرحلة العثمانیة. فقد افتقد العالم 

اإلسالمي بعد سقوط مراكزه الثقافیة الكبرى (دمشق وبغداد وقرطبة والقاھرة) 

إلى میدان الفروسیة العضلیة. فالسلطنة أعصاب حیاتھ النشطة. وتحولت الدولة 

العثمانیة إسالمیة المظھر قومیة المحتوى. كما أنھا كانت تفتقد للمحتوى الثقافي 

علیھا وفیھا كل من الدولة والثقافة  أفسداإلسالمي وتقالیده العریقة والعمیقة. مما 

دیدة للسیطرة على السواء. لھذا أصبح تاریخھا زمنا فارغا. إذ ال تحتوي القرون الع

العثمانیة على مصادر روحیة للوعي االجتماعي والثقافي اإلسالمي المعاصر. أما 

الشيء الوحید الذي استطاعت الحفاظ علیھ، فھو استقاللیة نسبیة ھشة خاملة. ومع 

ذلك ساھمت ھذه االستقاللیة في بلورة تیارات إسالمیة تراوحت بین التقلید الجامد 

معنى احتواءھا على أطیاف سیاسیة متنوعة. وبغض النظر والنزعة اإلنسانیة. ب

عن تنوع ھذه التیارات، فإنھا كانت لحد ما نتاجا للتأثیر السیاسي األوربي. إال أن 

  موضوعاتھا تمحورت في الوقت نفسھ حول إشكالیات العالم اإلسالمي.

ن فقد عانت الحركة األولى للتلقائیة الثقافیة اإلسالمیة من انفصام حاد ع

مصادر وعیھا التاریخي، ومن ضغط الثقافة األوربیة. مما كان یعّرضھا على 

الدوام لعواصف التغیرات المفاجئة والطارئة. لھذا سرعان ما انحّل التراكم الفكري 

والروحي واالجتماعي األولى في أواخر الدولة العثمانیة الذي ساھم في بلورة 

وط السلطنة وتجزئة العالم اإلسالمي تیارات سیاسیة وفكریة جدیدة ونشطة مع سق
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بشكل عام والعربي بشكل خاص. ورافق ذلك شرذمة القوى االجتماعیة والفكریة 

والسیاسیة. وكسر ھذا التحول المفاجئ والطارئ تقالید الرؤیة المتراكمة في 

غضون قرن من الزمن. مما أضطر الوعي االجتماعي إلى أن یقع من جدید في 

ھ بالحركة األولى للتلقائیة الثقافیة اإلسالمیة، ولكن ضمن شروط نفس آلیة ما أسمیت

جدیدة تجسدت بسیادة الرؤیة الدنیویة (العلمانیة) وحركاتھا السیاسیة (من لیبرالیة 

وقومیة واشتراكیة وشیوعیة وغیرھا). وتعرض ھذا التراكم بدوره في مرحلة 

بات العسكریة وصعود النضال من اجل االستقالل الوطني وما تبعھا من االنقال

  الدكتاتوریات الحزبیة والفردیة والعائلیة والقبلیة إلى كسر وھدم جدیدین.

كشف ھذا االنقطاع عن وجود ھوة عمیقة بین التاریخ اإلسالمي وبین الواقع 

المعاصر، وكشف في الوقت نفسھ عن غیاب الرؤیة العقالنیة والثقافیة، وباألخص 

اإلشكالیات الواقعیة الكبرى. غیر أن ھذا االنقطاع  عند الحركات السیاسیة، تجاه

المفاجئ أدى أیضا إلى تعمیق وترسیخ التوجھ العام القائل بضرورة التأسیس 

الذاتي(الثقافي) للرؤیة التاریخیة تجاه الماضي والحاضر والمستقبل، باعتباره 

یة إحدى المرجعیات الفكریة الكبرى. وعلیھا أیضا ظھر التحسس األولى ألھم

السیاسي. بمعنى تنامي براعم الرؤیة التاریخیة والسیاسیة عن  –البدیل الثقافي 

الثقافي، وما یترتب علیھ من استقاللیة حضاریة في العالم  ضرورة التّحصن

المعاصر. مما جعل من التفعیل السیاسي لإلسالم جزءا من البحث عن البدیل 

  المعاصر. الشامل في حوار الحضارات وصراعاتھا في العالم

إن كل مظاھر الصراع والتحدي والمواجھة والبناء والھدم بمختلف أشكالھا 

ومستویاتھا العقالنیة وغیر العقالنیة، المدنیة والھمجیة ھي جزء من ھذه 

الصیرورة الحرجة. انھ مخاض االستعادة الحیة لمركزیة لم تفقد طاقتھا الذاتیة 

لة في كل مسام الوجود الفردي بسبب احتوائھا على منظومة مرجعیات متغلغ

واالجتماعي والثقافي. وبالتالي فان كل خطوة في مسار وعي الذات الثقافي 

والقومي ھو رجوع إلى المصادر األولى. وكما كانت التجربة األوربیة نتاج 

مخاض الرجوع للمصادر األولى أیضا، والحكم ینطبق على كافة المركزیات 
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من ھنا، فان ما جرى ویجري اآلن في عالم اإلسالم ھو التاریخیة الثقافیة الكبرى، 

لتأجیل التنشیط الضروري لتجربة ثقافیة ھائلة، وانقطاعھا عن "روح  مجرد نتاج

المعاصرة". في حین تفترض المعاصرة النفي اإلیجابي لتجارب األسالف. لكنھ 

 انقطاع ھو اقرب ما یكون إلى فجوة ال یمكن ملئھا إال عبر تأسیس منظومة

المرجعیات الثقافیة المتسامیة الحدیثة بالنسبة لعالم اإلسالم وبناء مركزیتھ الثقافیة 

  الحدیثة.

فقد أبدعت الثقافة اإلسالمیة مركزیتھا ومنظومة مرجعیاتھا الخاصة، 

وباألخص ما یتعلق منھ بنموذج وعي الذات وفكرة النموذج التاریخي "لألمة 

مكونات الثقافیة "للقطب اإلسالمي" یفترض ، فان إن تنشیط الي". وبالتالالوسط

تأسیس منظومة من المرجعیات الثقافیة الخاصة، تستند إلى كیان اإلسالم الثقافي. 

فھو كیان یقع من حیث عقائده الكبرى وتاریخھ الواقعي، خارج حدود "الشرق" 

و"الغرب" بالمعنى الجغرافي أو الثقافي أو االقتصادي أو السیاسي ویتمثلھا في 

نفس الوقت. بمعنى انھ یتمثل أساسا ما في ذاتھ شأن كل حضارة أصیلة ومركزیة 

ثقافیة ما فوق تاریخیة. وذلك الن مضمون وحقیقة اإلسالم الثقافي ھو النتیجة 

المترتبة على كیفیة حل إشكالیات الوجود الطبیعي والماوراطبیعي للعرب 

مات من المرجعیات والمسلمین في غضون قرون عدیدة تبلورت بأثرھا منظو

المتسامیة بوصفھا أشكال متنوعة لمركزیتھ الثقافیة. ومن ثم جمعت في ذاتھ منذ 

البدء وعلى امتداد تاریخھ قدر من الوحدة المرنة والحیة لما یمكن دعوتھ 

بالجغرافیا السیاسیة والجغرافیا الثقافیة. والترابط بینھما وثیق للدرجة التي أكسبتھ 

محل االنفتاح والمحاصرة، االستعداد للوحدة واالختالف، صفة ھي بقدر واحد 

والقدرة على التفاھم والنزاع، أكثر من أیة مركزیة ثقافیة أخرى محاذیة أو بعیدة. 

فمن الناحیة الذاتیة عادة ما یالزم الخالف والحصار والنزاع توجھ المركزیات 

ا مع اآلخرین المتزاید صوب أعماقھا الداخلیة بما في ذلك في مجرى مواجھت

إضافة لذلك أن  واالغیار. والسبب یكمن في مسار المركزیة وتكاملھا الذاتي بذاتھا.

الصراع والمواجھة والتحدي والخالف یالزم بالضرورة تطورھا الذاتي، بوصفھا 
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أحوال تالزم تطورھا التاریخي، أي نقصھا على التمام. ومن ھذا المنطلق یمكن 

الخالف والشكوك المتبادلة بین ھذه المركزیات فھم طبیعة ونوعیة العداء و

. وھي )(الھندوسیة والبوذیة الشرقیة والنصرانیة الغربیة واإلسالمیة المتوسطیة

أحوال تنبع من عدم تكاملھا الذاتي. ومن بین ھذه المركزیات جمیعا تتصف 

ھي المركزیة اإلسالمیة بصفة "التوسط" و"الوسطیة" بالمعنى الجغرافي والثقافي. ف

الوحیدة التي تعیش وتتفاعل وتتصارع مع الجمیع بصورة مباشرة، جغرافیا وقومیا 

  وثقافیا وتاریخیا ودینیا. أنھا في صلب العوالم التاریخیة للمركزیات الثقافیة.

فالثقافة اإلسالمیة مقیدة في مواقفھا من الحیاة المادیة والروحیة (العادات 

مما جعل من كیان الجماعة میدانا لتنظیم والعبادات) بمبادئ الحق والحقیقة، 

وجودھا المادي والروحي على أساس العدل (أو الوسط). كما شكلت وحدة 

الجماعة والعدل أسلوب رؤیة الثقافة لوجودھا الطبیعي والماوراطبیعي (الدیني 

والدنیوي، المادي والروحي). وعلى ھذه الرؤیة جرى بناء التصورات واألحكام 

اجبة عن "األمة الوسط".  فاألمة ھي الجماعة، والوسط ھو العدل. الواقعیة والو

مما جعل من "األمة الوسط" مرجعیة علمیة وعملیة في الرؤیة الكونیة والعقائد 

  العملیة (االجتماعیة والسیاسیة واألخالقیة والجمالیة) لإلسالم الثقافي. 

لمنّظمة لوعي الذات فقد كانت "األمة الوسط" من الناحیة التاریخیة التركیبة ا

الثقافي. إذ شكلت بحد ذاتھا غایة نموذجیة في الرؤیة العلمیة والعملیة، أي أن 

الصراعات السیاسیة والعسكریة، ونشوء الدول والدویالت وانحاللھا كان یجري 

  التاریخیة والعقائدیة. اإلسالمیة لذاتھاضمن إطار "خالفة" األمة 

الموقف من الثقافات األخرى إلى أسلوب  وتحولت ھذه الغایة النموذجیة في 

"لتھذیب" عالقة "األمة الوسط" "بالشرق" و"بالغرب". فقد كان "الغرب" 

و"الشرق" بالنسبة لھا سیان، الن رؤیتھا لم تتحدد أساسا بمعاییر المصلحة 

الظاھریة، بل بتلقائیة الحاجة المتراكمة في مجرى تجاربھا المادیة والروحیة. من 

فرقھا األولیة بأدیان "الشرق"(مثل النصرانیة والزرادشتیة والمانویة ھنا تأثر 

والبوذیة) وفلسفات "الغرب"(الفلسفة الیونانیة)، وتأثرھا بریاضیات الھند (الشرق) 
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وطب الیونان (الغرب). وتأثر آدابھا الفنیة والسیاسیة بفارس(الشرق) والعلمیة 

الثقافیة عن "األمم"، بحیث  والعمرانیة بالروم (الغرب). ووضعت تصوراتھا

ربطت الصین بخصائص العمل الیدوي والصناعات الماھرة، والھند بالعقل 

الریاضي والشعوذة الدینیة، وفارس بآداب الملك والسیاسة، والیونان والروم 

بالفلسفة والعلوم. وغیّرت تقییمھا، إال أن رؤیتھا بقیت في نھایة المطاف ثقافیة 

وترتب على ذلك إعطاء األولویة في مواقفھا للصفة األكثر  المحتوى تجاه األمم.

امتیازا في تجارب األمم والثقافات. وھي أولویة مبنیة على أساس اإلدراك الذاتي 

. بینما أبدع تولیف ھذه المواقف مرجعیة كبرى ھي ١لوسطیة األمة اإلسالمیة

افیة. مما ساھم في ضرورة االستفادة من تجارب األمم والبقاء في حیز األصالة الثق

جمع الكلیة اإلنسانیة والفردانیة اإلسالمیة في وحدة متجانسة أبدعت على مثالھا 

  الحضارة اإلسالمیة.

إن نظام العالقة بالنفس واآلخرین الذي تراكم بھیئة مرجعیات فكریة وعملیة 

ذلك في الثقافة اإلسالمیة یمتلك قیمتھ العلمیة والعملیة بالنسبة للمعاصرة أیضا. و

الن تجزئة العالقة تجاه "الشرق" والغرب" بالنسبة للعالم اإلسالمي ھي أوال وقبل 

                                                 
إن التجربة اإلسالمیة بھذا الصدد ھي تجربة تلقائیة خالصة. أنھا رجوع أیضا إلى المصادر ولكن من خالل  ١

واألتراك). من ھنا استعدادھا لاللتقاء بتجارب الصین  تولیف تجارب األمم "الشرقیة الكبرى" (العرب واإلیرانیین
والھند إضافة إلى جوھریة الثقافة المتوسطیة (الیونان والرومان).وھكذا كانت من الناحیة التاریخیة الثقافیة الفعلیة. 

یوم ما من  ولعل موقفھا من تقسم األمم وتقییمھا احد النماذج الجلیة والكبرى بھذا الصدد. إذ لم تسقط رؤیتھا في
األیام تجاه األمم إلى حضیض العنصریة واأللوان والتمییز العرقي وما شابھ ذلك، بل بقیت على الدوام تحتكم في 
مواقفھا وتقییمھا إلى معاییر الرؤیة الثقافیة البحت. فقد قسمت األمم إلى أربع أو ست أمم كبرى وھي الیونان 

والفرس، والعرب. بینما نراھا في الغرب األوربي تحصل في مجرى والرومان، والصینیون، والھنود، واألتراك، 
التطور "العلمي" على تصنیف آري وسامي وحامي، واصفر وابیض واسود، وأمثالھا. واآلن إلى عالم أول وثاني 
وثالث). ومتقدم ومتخلف، واآلن إلى "أقطاب". وفي جمیعھا یمكن العثور على رؤیة استعالئیة. كما أنھا تفتقر 

میعا إلى أریع أبعاد أو حتى مسحة أخالقیة أو روحیة أو معرفیة. بینما كانت الرؤیة السائدة في الثقافة اإلسالمیة ج
ھي الرؤیة الثقافیة، كما نعثر علیھا في احد أھم اختصاصیین علمیین بھذا الصدد، وھما تاریخ ونظریة الموسوعات 

ت األمم). وقد یكون احد نماذجھا األكثر رفعة عند ابن صاعد العلمیة للفكر (األدیان والفلسفات) واألمم (طبقا
األندلسي، الذي قسم األمم إلى علمیة وغیر العلمیة استنادا إلى معیار اھتمامھا بالفلسفة أو انعدامھ، انطالقا من أن 

ني أن الفكرة الفلسفة ھیب میدان العقل النظري واعلمي، وھما الصفات الجوھریة لإلنسان والتجمع البشري. ذلك یع
 اإلسالمیة تسعى صوب إبراز فضیلة الروح العقلي ولیس المفاضلة بین األقوام واألمم وتفكیرھا. 
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كل شيء، تجزئة ذاتھ الثقافیة والسیاسیة. فإذا كانت عالقة العالم اإلسالمي 

"بالشرق" و"الغرب" فیما مضى مبنیة على أساس تلقائیة حاجاتھ المتراكمة في 

طبیعیا لوجوده المنّظم في "أمة وسط" ثقافیة مجرى تجربتھ الثقافیة، بوصفھا نتاجا 

تعي حدودھا الداخلیة والخارجیة، وتنشط (داخلیا وخارجیا في كافة المیادین وعلى 

كافة المستویات) بمعاییرھا وقیمھا الخاصة، فإن األمر تغیر بعد انحالل الكیان 

  الثقافي اإلسالمي المستقل.

كیانات سیاسیة متباینة (من حیث فقد أدت تجزئة العالم اإلسالمي إلى جعلھ 

قوتھا وضعفھا) ومعزولة لحد ما عن بعضھا البعض ثقافیا. إذ ال تجمعھا ھموما 

فكریة وعقائدیة في میادین الدین والسیاسة والفلسفة واألدب. األمر الذي یجعل من 

الممكن الحدیث عن إسالم في روسیا وآخر في الصین، إسالم في أوربا وأمریكا، 

جمھوریات آسیا الوسطى (تركستان) وطاجكستان، إسالم في تركیا،  إسالم في

إسالم في إندونیسیا، إسالم في إیران والعالم العربي، وإسالم في أفریقیا. لكنھ یبقى 

مع ذلك إسالم متوحد في العبادات فقط، متغایر متباین ومختلف في الثقافة. من ھنا 

رجعیات "مجمع علیھا". بینما ضعفھ الشدید على تقدیم رؤیة بدیلة وصیاغة م

  اإلجماع على المرجعیات ممكن في ظل الوحدة الثقافیة فقط. وھي مفقودة.

إن األسباب الجوھریة القائمة وراء فقدان العالم اإلسالمي المعاصر 

لمرجعیات مجمع علیھا تعود إلى فقدانھ تاریخ سیاسي ودولتي مستقل ومتناسق في 

ذ صعود الدولة العثمانیة، وذلك بسبب إفراغھا مكوناتھ الثقافیة، وباألخص من

اإلسالم من مضمونھ الثقافي. وكشفت ھذه األسباب عن وجھھا الحقیقي في القرن 

التاسع عشر(األوربي). فقد تبین بوضوح غیبوبة التاریخ اإلسالمي المستقل منذ 

ذلك الزمن. لھذا أصبح الدوران في فلك الزمن األوربي اقتصادیا وسیاسیا 

كریا وفكریا أمرا محتوما. األمر الذي جعل من العالم اإلسالمي كیانات وعس

متناثرة، أو أقمارا تابعة في فلك المعاصرة، أو نیازك ساقطة عنھ. شعاعھا لیس 

لھا، وسقوطھا "أمرا طبیعیا". لقد أدى ذلك إلى اختفاء تجربة ثقافیة ھائلة، 

اصرة النفي اإلیجابي وانقطاعھا عن "روح المعاصرة". في حین تفترض المع
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لتجارب األسالف. بینما أخذت تتغلغل التجربة األوربیة في رصید الفكر السیاسي 

واالجتماعي والحقوقي المعاصر لمؤسسات وسلطات وأحزاب ورجال العالم 

  اإلسالمي.

أدى ھذا الواقع إلى انحصار تجربة العالم اإلسالمي في نظره وتعاملھ مع 

أي أدى إلى أن تصبح مرجعیات الغرب األوربي معقولة الغیر، بالغرب األوربي، 

(نظریا) ومقبولة (عملیا). وال یعني ذلك في الواقع سوى اجترار نفسیة االستالب 

الحضاري وإعادة إنتاجھ بصیغ تقلیدیة جوفاء. بحیث أدى ھذا الواقع أیضا إلى أن 

رق). وھي یكون "الشرق" مجھوال، بعد أن جرى دمج العالم اإلسالمي فیھ (الش

مفارقة مزدوجة في الجھل الذاتي. بمعنى دمج العالم اإلسالمي في "الشرق"، 

  وجھل العالم اإلسالمي بالشرق.

إن تحریر العالم اإلسالمي من ھذه المفارقة المزدوجة للجھل الذاتي یفترض 

أوال وقبل كل شيء تحریره من "الشرق" و"الغرب"، بالرجوع إلى المرجعیة 

ثقافیة في "األمة الوسط"، وإعادة تأسیسھا علمیا وعملیا في العالم ال –التاریخیة 

المعاصر. ذلك یعني أن العالقة السلیمة "بالشرق" و"بالغرب" تفترض صیاغة 

مشروع جدید عن "األمة الوسط"، یستمد عناصره الثقافیة من تاریخ اإلسالم، مع 

  ه.إدراك عمیق وشامل إلشكالیات العالم المعاصر واتجاه تطور

إن إشكالیة العالقة "بالشرق" و"بالغرب" بالنسبة للعالم اإلسالمي المعاصر 

ھي إشكالیة تأسیس تلقائیتھ الثقافیة. إذ تتوقف علیھا موازنة العالقة السلیمة 

"بالشرق" و"بالغرب" وتجانسھا. إذ ال قوة غیر التلقائیة الثقافیة قادرة على تفعیل 

ي تجارب "األمة الوسط" والقائلة بضرورة "الحكمة الخالدة"، التي تراكمت ف

إعطاء األولویة في التعامل مع األمم للصفة األكثر امتیازا في تجاربھا مع البقاء 

  في حیز األصالة الثقافیة.

إننا نستطیع العثور في الوعي الثقافي "الشرقي" على عناصر جوھریة 

روح الجماعة، العدل كبرى مشتركة مع الثقافة اإلسالمیة مثل العقائد الكونیة، 

واالعتدال، قیمة التقالید والسلف الصالح، أولویة الروح. وھي عناصر یمكن أن 
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تبني جسرا عضویا بین اإلسالم و"الشرق". كما أننا نستطیع العثور في الوعي 

الثقافي "الغربي" على عناصر جوھریة كبرى مشتركة مع الثقافة اإلسالمیة مثل 

وفكرة الحریة. وھي عناصر یمكن أن تبني جسرا  العقالنیة وجوھریة الحقوق

عضویا بین اإلسالم و"الغرب". إال أن بنائھ الحقیقي یستلزم أوال وقبل كل شيء، 

تأسیس وتحقیق نظام من المرجعیات السیاسیة والثقافیة في العالم اإلسالمي مجمع 

الفاعلة علیھا، أي معقولة ومقبولة من جانب الدولة والقوى الفكریة والسیاسیة 

والمؤثرة في المجتمع. وال یمكن بلوغ ذلك دون أن یقطع العالم اإلسالمي أشواط 

تطوره التلقائي الذاتي. بمعنى تجاوز المرحلة الثالثة والرابعة لكي یتكامل أوال 

ضمن دولھ القومیة، ومن ثم بناء معالم أممھ الموحدة (العربیة واإلیرانیة 

ئة كل إسالمي (ثقافي)، أو "امة أسالمیة" ثقافیة والتركیة)، والحقا استكمالھ بھی

  حدیثة.  

العشرین) كشف عن أن  -إن مسار قرنین من الزمن الحدیث (التاسع عشر

العالم اإلسالمي لم یستطع إرساء أسس منظوماتھ المرجعیة المتسامیة، ومن ثم، 

بعد إلى فان مركزیتھ الثقافیة مازالت في طي الصیرورة التاریخیة التي لم تتحول 

تحول اإلسالم كینونة ثقافیة مكتفیة بذاتھا. إذ إننا نقف أمام ظاھرة جلیة تقوم في 

وتراثھ المتنوع إلى قوة تستقطب مختلف التیارات الفكریة والسیاسیة للعمل في 

میدان التحریر الثقافي للنفس، لكنھا عاجزة لحد اآلن من التكامل في منظومة لھا 

ننا نقف أمام حركة جلیة لما یمكن دعوتھ باالستعادة العملیة حدودھا الذاتیة. بمعنى إ

والنظریة للمركزیة الثقافیة اإلسالمیة، لكنھا مازالت عاجزة عن تأسیسھا وتحقیقھا 

بمعاییر المعاصرة، أي عبر تذلیل وتجاوز المستوى الالھوتي والدیني في الوعي 

ة في العالم المعاصر لیست والرؤیة المستقبلیة. ومن ثم إبداع نظم معقولة ومقبول

بالضرورة دینیة، بل لیست دینیة بالضرورة، أي ثقافیة صرف. وال یمكن بلوغ 

ذلك دون االنتقال من المرحلة الدینیة السیاسیة إلى مرحلة أعلى (سیاسیة 

اقتصادیة) بمقوالتھ ومفاھیمھ ورؤیتھ وحلولھ إلشكاالتھ الطبیعیة والماوراطبیعیة، 
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ن الجوھریة العصریة للفكرة اإلصالحیة، أي لوحدة العقالنیة عبر تحقیق المضامی

  والنزعة اإلنسانیة المتراكمة في مجرى ھذا االنتقال التاریخي. 

إن الصیغة العامة للخلل المستمر في عدم اكتمال المسار التاریخي لعالم 

اإلسالم صوب كینونة ثقافیة عصریة ومن ثم توحید وتنشیط منظومة المرجعیات 

سامیة في مركزیة إسالمیة (ثقافیة) حدیثة تبدو جلیة فیما یمكن دعوتھ بموت المت

اإلسالم الالھوتي وانھیار اإلسالم السیاسي، ولیس بذوبانھما وتالشیھما في الفكرة 

اإلصالحیة الثقافیة الحدیثة. ذلك یعني أن السبب الجوھري للفشل المستمر لحد 

دیثة ال حداثة فیھا، أي أنھا مازالت تفتقد اآلن یقوم في أن التجارب اإلسالمیة الح

إلى إسالم ثقافي. إذ لیس اإلسالم فیھا سوى استسالم ألصول الھوتیة عقائدیة 

ولیس إلى أصول عقالنیة وثقافیة. ومن ثم فان أفضل ما في التجارب اإلسالمیة 

یة الحدیثة بھذا الصدد وأكثرھا رفعة یبقى في نھایة المطاف مجرد أیدیولوجیة تأمل

صرف أو تجریبیة حزبیة. لھذا لم یرتق فكر أي فریق أو تیار فیھا إلى مصاف 

المنظومة النظریة بشكل عام والفلسفیة بشكل خاص. ولیس مصادفة أال یؤدي 

التیار الحالي العام للمركزیة اإلسالمیة إلى إنتاج نظریات تاریخیة خاصة بھ، أي 

یع تیاراتھ وفرقھ ومذاھبھ بدون فلسفات تاریخیة إسالمیة. وینطبق ھذا على جم

استثناء. فالتیار السني (اإلسالمي العام) من حسن البنا إلى اآلن یتمثل فكرة الدورة 

الحتمیة للتاریخ، من الشرق إلى الشرق مرورا بالغرب. بینما حول سید قطب 

مسار التاریخ بوصفھ دورة من الجاھلیة لإلسالم. أما التشیع فمازال یتعذب بعذوبة 

مھدي المنتظر. ومن ثم سیطرة فكرة الزمن ولیس التاریخ (صاحب الزمان). ال

والحصیلة العامة لكل ذلك تقوم في تلكؤ الرؤیة اإلسالمیة ومراوحتھا في شرنقة 

  التدین الالھوتي. 

إن لھذا التلكؤ والمراوحة مقدماتھما التاریخیة والواقعیة، الوجودیة والعندیة. 

الباطني في صیرورة المركزیة اإلسالمیة الحدیثة بمعنى أن الضعف الظاھري و

یقوم في ظھورھا "المتأخر" بمعاییر الزمني العالمي و"مناسبا" بمعاییر التاریخ 

الذاتي. من ھنا التناقض الحاد بین الزمن والتاریخ في الصیرورة اإلسالمیة 
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یة معھا من الحدیثة. فھي متأخرة مقارنة بمثیلتھا األوربیة بستة قرون، لكنھا متواز

حیث المسار الذاتي. فقد انھارت المركزیة اإلسالمیة الثقافیة قبل ستة قرون مع 

سقوط بغداد. وبقیت المراكز األخرى یتخافت بصیصھا (األندلس والقاھرة). بینما 

قتلت المرحلة العثمانیة في تاریخ الخالفة الروح الثقافي اإلسالمي. من ھنا عدم 

یم البدائل. وعندما ظھرت بدایات المركزیة اإلسالمیة قدرتھا على التطویر وتقد

الحدیثة في القرن التاسع عشر والعشرین (األوربیین)، فإنھا من حیث مقدماتھا 

الثقافیة الذاتیة كانت استمرارا للقرن الرابع عشر. من ھنا محاصرتھا بین تاریخھا 

اصرا من جانب الذاتي والزمن األوربي. األمر الذي جعل صعودھا منذ البدء مح

مركزیات أخرى أكثر تفوقا. األمر الذي حدد بدوره فقدانھا للمشروع الذاتي. 

بمعنى أن المركزیة اإلسالمیة الحدیثة لم تمتلك مشروعا بناءا وال ھجومیا، بل 

ضعیفا ومشتتا ودفاعیا. كما أنھا كانت محاصرة أیضا بمعاییر الجغرافیا الثقافیة. إذ 

الوحید القائم في وسط العوالم الثقافیة والمركزیات  أن العالم اإلسالمي ھو

التاریخیة الكبرى (األوربیة النصرانیة، والھند الھندوسیة، والصین البوذیة 

والروسیة األرثوذوكسیة)، أي أنھا تحتك بالجمیع بصورة مباشرة. إضافة إلى 

ال یمكن  ضعف القلب اإلسالمي أو المركز اإلسالمي الثقافي (العالم العربي).  إذ

للمركزیة اإلسالمیة الثقافیة أن تنجح دون نجاح العالم العربي فیھا، بوصفھ المكون 

  الثقافي الجوھري القادر على توحید الفكرة المركزیة اإلسالمیة. 

تكشف الصیرورة التاریخیة للعالم اإلسالمي وكینونتھ الثقافیة عن وجود 

ربي، والعالم اإلیراني، والعالم خمسة عوالم فیھ، وھي على التوالي العالم الع

. وضمن كل منھا عوالم ١التركي، والعالم اإلفریقي، وعالم الجزائر والمحیط

قومیة. إال أن البؤرة التاریخیة الثقافیة فیھ تعود وتبقى لثالثیة العالم العربي 

                                                 
ذلك یعني إننا بحاجة الحقا إلى خمس مركزیات أولیة وخمس مراكز ثقافیة سیاسیة، وال یمكن بلوغ ذلك ما لم  ١

ي توحیدھا باالختیار ضمن كل عالم من ھذه العوالم تتبلور مراكز ثقافیة وسیاسیة قومیة في بادئ األمر ثم یجر
الخمس إما بفكرة الوحدة وإما بفكرة الجامعة. واألفضلیة للجامعة على الوحدة في بدایة األمر. وذلك ألنھ أسلوب 

 یتضمن تمثل تجارب الجمیع ویجعل من االرتقاء والتدرج اإلصالحي أسلوب التكامل الفعلي والمستقبلي.
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، أي للمكونات الثالث الكبرى القادرة على أن ترتقي إلى ١واإلیراني والتركي

. وھي عملیة ال یمكنھا النجاح والتكامل ٢مم العربیة واإلیرانیة والتركیةمصاف األ

ما لم یحل كل منھا مركزیتھ الثقافیة عبر بناء أمم قومیة متكاملة بمعاییر 

المرجعیات الثقافیة النابعة من تجاربھا الخاصة وانتماءھا الصمیم للنفس والتراث 

الحق في أمم جزئیة (عربیة وإیرانیة الذاتي، بوصفھا المقدمة الجوھریة لنفیھا ال

  وتركیة) وتمثلھا الالحق في امة عامة (إسالمیة ثقافیة جدیدة). 

وفیما یخص العالم العربي، فان بناء مركزیتھ الثقافیة السیاسیة یفترض 

مرور مكوناتھ المعاصرة بطریق اآلالم الفعلیة من اجل التكامل الذاتي. والتكامل 

یات الوجود السیاسي للعالم العربي بمعاییر الرؤیة الثقافي عبر حسم إشكال

المستقبلیة والتلقائیة ولیس بمعاییر ومقوالت العبودیة األیدیولوجیة واالغتراب 

الثقافي. وھذا وثیق االرتباط بإعادة تأسیس عالقتھ بما ادعوه باإلسالم الثقافي، أي 

للرؤیة الواقعیة  بتراثھ الذاتي ونقده العملي من خالل إبداع التجربة الحیة

والمستقبلیة الحدیثة (العلمیة والعملیة). أما السیاسي فیجري عبر تكامل دولھ 

العصریة العدیدة، والحقا ضمن مناطقھ الثقافیة األساسیة األربع، (وھي منطقة 

المشرق العربي، وشبھ الجزیرة العربیة، ومصر والسودان، والمغرب الكبیر) 

لصومال وجیبوتي وجزر القمر وزنجبار وغیرھما)، ومنطقة االحتمال الخامسة (ا

  ثم صوب وحدتھ القومیة الثقافیة بوصفھ امة. 

إن تحدی��د مرحل��ة التط��ور الت��اریخي لألم��م اس��تنادا إل��ى المكون��ات اإلنس��انیة 

والعقالنیة واألخالقیة یفترض صیاغة البدائل الثقافیة القومیة (الجزئی�ة). وبالت�الي، 

لنس��بة لفلس��فة الب��دائل تق��وم بالنس��بة لن��ا ف��ي إحی��اء وتح��دیث ف��ان المھم��ة األساس��یة با

                                                 
 تعادل عوالم األوربیة الثالث وھي الجرمانیة والالتینیة واالنجلوسكسونیة. أنھا عوالم  ١
بدایة أولیة  –فاشلة ومتعثرة (تجربة الربیع العربي  –تحلیل ھذه التجارب أو تقییمھا العام. التجربة العربیة  ٢

. لكل تجربة خصوصیتھا. إال رجوع معقول للنفس –ناجحة). التجربة اإلیرانیة في بدایتھا السلیمة. التجربة التركیة 
أن كل منھا مضطر في نھایة المطاف للسیر ضمن سیاق التجاوز التاریخي للمراحل الثقافیة. والتكامل الذاتي السلیم 
یفترض صنع مرجعیات تستمد مقوماتھا من كیفیة حل إشكالیات الوجود الطبیعي والماوراطبیعي للدولة واألمة 

 والثقافة. 
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المكونات اإلنسانیة والعقالنیة والروحیة بما یتوافق م�ع مھم�ات المرحل�ة التاریخی�ة 

  السیاسیة). –الملموسة، التي ھي بالنسبة لنا اآلن المرحلة الثالثة (الدینیة 

ة العناص��ر ویفت��رض إنج��از ھ��ذه المھم��ة ال��دمج ال��واعي الس��تمرار ودیموم��

اإلنسانیة العقالنیة والروحیة للمراحل السابقة، أي من خالل المرور بھا واجتیازھا 

جمیعا. وھو مرور واجتیاز ی�الزم بالض�رورة ض�غط وت�أثیر الق�وى الت�ي اجت�ازت 

  المراحل السابقة أو جمیعھا.

إن الدول واألمم التي اجتازت في مسارھا الت�اریخي الملم�وس مراح�ل أكث�ر 

ھ��ا فرص��ة وإمكانی��ة التط��ور ال��ذاتي الح��ر. وبالت��الي فرص��ة وإمكانی��ة إب��داع تت��وفر ل

نظمھا ومؤسساتھا وقیمھا المعقولة والمقبولة ضمن حدود منظومة الملك والملكوت 

والجب��روت المج��ردة والملموس��ة الخاص��ة بھ��ا، أي ك��ل م��ا یص��نع منظوم��ة الح��دود 

یم والمؤسسات، فإنھا تنتظم من المثلى للمركزیة الثقافیة الخاصة. أما نوعیة ھذه الق

تراكم الحلول المتنوعة والمتباینة والمختلفة لكیفیة حل اإلشكالیات الجوھریة لعالقة 

الطبیعي والماوراطبیعي في اإلنسان والجماعة والدولة، أي كل ما یص�نع منظوم�ة 

المرجعی���ات الثقافی���ة المتس���امیة، أي الق���ادرة عل���ى تنش���یط فك���رة اإلجم���اع ال���دائم 

   جتھاد الحر.واال

إن الب��دیل ال��واقعي بالنس��بة للع��الم العرب��ي ھ��و ب��دیل المس��تقبل، أي ذاك ال��ذي 

یقوم في وضع ھ�ذه المكون�ات المتناقض�ة الحالی�ة ف�ي نظ�ام جدی�د ع�ن المتناقض�ات 

ولن یتم ذلك ما لم یجر االقتصادیة.  –الضروریة المكونة لحدود المرحلة السیاسیة 

المتغلغل�ة ف�ي ك�ل مس�ام  اإلس�المیة األص�ولة وفعالی�ة تذلیل البقایا المتھرئ�ة لفك�ر

وذل�ك م�ن خ�الل ترتی�ب األولوی�ات التالی�ة وتأس�یھا  ).واإلس�الميالوجود العرب�ي (

  النظري:

م���ن خ���الل إدراك نھای���ة المرحل���ة الحالی���ة والح���دود التاریخی���ة  – التف���اؤل 

نس��انیة الملموس��ة لھ��ا. واس��تنادا إل��ى ذل��ك تج��ري ص��یاغة تولی��ف جدی��د للنزع��ة اإل

  والعقالنیة واألخالقیة.
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م��ن خ��الل النش��اط ال��واعي الھ��ادف إل��ى بن��اء وترس��یخ الثقاف��ة  – الفاعلی��ة 

  القومیة استنادا إلى إدراك مرحلتھا التاریخیة الملموسة.

م��ن خ��الل تولی��ف اإلب��داع ال��ذاتي الح��ر لتقالی��د اإلس��الم الثق��افي  – النف��ي 

  والرؤیة المستقبلیة.

یس المكون�ات العلمی��ة والعملی�ة للفلس�فة اإلص��الحیة م�ن خ��الل تأس� – العق�ل 

  وجوھریة العقل اإلصالحي.

***  
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  الباب ا��ول ـ عقل الذات ال��بية �� أطوار الملة وا��دلة

 ولاا  - ا  وج اا وا ا د   

 

الرفیع، فانھ یكشف بذلك عن  اإلبداععندما یطوي التاریخ بین دفتیھ حصیلة 
قبولھ في الماضي وھجرانھ في الحاضر، أي عن معقولیتھ بمعاییر البدایة والنھایة. 

المتج�دد ف�ي الق�ول والفع�ل  (واآلن) لیست البدایة والنھایة في الواقع، سوى األب�د إذ
بوصفھما الصدى الحقیقي للقیم الكبرى والمبادئ المتسامیة في الوجود  ،تاریخیینال

یرث��وا ف��ي رث��ائھم أل��م ال��روح وتل��ّوي  أنالش��عراء  بإمك��ان. ل��ذا ك��ان لألم��مالثق��افي 
الجسد، وان یبقوا في نفس الوقت ضمن حی�ز اللحظ�ات الدائم�ة عن�دما یقترب�وا م�ن 

الفكر والمشاعر عند ك�ل انعط�اف كبی�ر صدق المعاناة الحرة. وھي ظاھرة تستثیر 
  . واألعمالفي دنیا اآلمال 

فف��ي االنعطاف��ات الكب��رى تتجل��ى مص��ائر الثقاف��ة، كم��ا أن للثقاف��ة أش��كالھا 
ومحتویاتھا في المصیر أیضا. ففیھ تتكشف حیویة أو خمول "الخال�د" فیھ�ا. فعن�دما 

م��ام فك��رة البدای��ة ابتل��ع الت��اریخ اإلس��المي ف��ي ھوت��ھ ھویت��ھ العربی��ة، فان��ھ وق��ف أ
والنھای��ة، مم��ا أعط��ى للثقاف��ة العربی��ة أبع��ادا تاریخی��ة وسیاس��یة ذائب��ة ف��ي الوح��دة 
الروحی��ة للع��الم العرب��ي. ف��إذا ك��ان ظھ��ور اإلس��الم یتض��من ف��ي ذات��ھ وح��دة النظ��ام 
المعقول للكّل العربي باعتباره بدایة كینونتھ الثقافیة، فان سقوط بغداد ش�كل النھای�ة 

ن الدولة رى النحالل كیانھ الثقافي. وذلك الن الصعود الذي رافق تكوّ المأسویة الكب
في خالفتھا لنفسھا سرعان ما انحّل في مكونات الدولة السیاسیة،  اإلسالمیةالعربیة 

روح العروب�ة وعل�ى روحھ�ا ثق�ل السیاس�ة. وق�د  األموی�ةعل�ى خالفتھ�ا  أض�فىمما 
السیاسة، وم�ن ث�م  أولویةبروز كانت تلك خطوة كبرى في تجزئة الكّل االسالمي و

المعقول��ة للسیاس��ة. وھ��ي تقالی��د دفعتھ��ا  األص��ولنح��و تأس��یس  األم��ام إل��ىخط��وة 
 أس��سنھایتھ��ا المنطقی�ة م��ن خ��الل بنائھ��ا وح�دة الدول��ة عل��ى  إل��ىالمرحل�ة العباس��یة 
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. وھ�و الح�افز ١المعق�ول اإلس�الم ألص�ولروحیة ـ ثقافیة، وبالتالي تأصیلھا العمل�ي 
(العباس��یة)، الت��ي  اإلس��المیةالخال��د للحض��ارة  اإلب��داعوعظم��ة  أبھ��ة الق��ائم وراء
تبدع وحدتھا السیاسیة عبر وحدتھا الروحیة ـ الثقافیة. وقدمت المثال  أناستطاعت 

ع�الم  أبدع�ھالحي لذاتھا من خالل تمثیلھا السیاسي لیق�ین وجودھ�ا الت�اریخي، ال�ذي 
الكالمیة وحلول�ھ الفكری�ة لمش�كالت وجسده في وحدة مذاھبھ الفقھیة وفرقھ  اإلسالم

وجوده التاریخي. لھذا رافق سقوط بغداد انح�الل وح�دة منظومات�ھ ونم�اذج تأمالت�ھ 
والفع�ل، وف�ي السیاس�ة  اإلب�داعومناھج حلولھ، وبالتالي تھشم یقینیاتھ التاریخیة في 

  والروح. 
ن سیاسي اقتران تھشم الكیان الثقافي للعالم العربي بسقوط بغداد ھو اقترا إن

ـ ثقافي. فقد كانت بغداد مركز العصب الح�ي للك�ل العرب�ي االس�المي. وذل�ك النھ�ا 
تجم�ع  أناس�تطاعت  إذتمثلت في تكونھا االمتداد الطبیعي لتقالی�د الوح�دة والس�الم. 

، اإلس��المف��ي ذاتھ��ا ال��روح المدینی��ة والجس��د المك��ي، وفوض��ى الجاھلی��ة وتوحیدی��ة 
رم�زا جدی�دا للك�ل العرب�ي ـ  أب�دعتبھ�ذا تك�ون ق�د . واألمموبیان العرب وذھنیات 

 اإلس�المیةاالسالمي ھو رمز كینونتھا الثقافیة. أي اس�تكمال بن�اء ص�رح العربی�ة ـ 
في وجودھا السیاسي ـ الثق�افي  أماالتي بدأتھا مكة والمدینة، ورممت فتنتھا دمشق. 

مثل أثینا للیونان  قدمت المثال النموذجي لوحدة الكل العربي ـ االسالمي. فھي فأنھا
) ومثل روما للرومان (رغم دیمومة بیزنطة). بھذا المعنى كان ةإسبارط(رغم قوة 

الثق�افي ف�ي  العربي ھو الكلّ  سقوطھا ھو سقوط الكیان الثقافي للكل العربي.  فالكلّ 
، والدول��ة األم��ةوج��وده واس��تمراره االجتم��اعي والسیاس��ي والروح��ي ف��ي وح��دة 

ك�ان  ف�إذاالنظري والعملي للم�دارس والتی�ارات الفكری�ة.  اعاإلبدومؤسساتھا، وفي 
تھشم الكیان الثقافي ھو النتیجة المالزمة النھیار الوحدة السیاسیة فان انھیار الوحدة 

فقدان مركز  إلىبالضرورة  أدىالسیاسیة أفقد الكیان الثقافي تاریخھ السیاسي، مما 
  االستقطاب التاریخي. 

" ف��ي مراكزھ��ا. ولكن��ھ ل��م یفل��ح ف��ي األط��رافس "لق��د جع��ل ذل��ك ممكن��ا تن��اف
یفسر سبب انتقال "مركز" العالم االسالمي الذي   األمرتوحیدھا السیاسي ـ الثقافي. 

م�ن مج�رد مرك�ز عس�كري ترك�ي، اف�رغ الع�الم  أكث�راس�طنبول، الت�ي ل�م تك�ن  إلى

                                                 
الروحیة ـ الثقافیة ھنا وحدة الك�ل العرب�ي، الت�ي تراكم�ت ف�ي مج�رى انس�یاب الذب�ذبات التاریخی�ة  المقصود بالوحدة ١

 لتوحیدیة اإلسالم ونموذجھا األرقى في واحدیتھ الثقافیة.
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جم�ع ت أنكان�ت الدول�ة الص�فویة ق�د اس�تطاعت  وإذااالسالمي من كینونتھ الثقافی�ة. 
لغیبوب�ة المرك�ز  أس�یراالمجزأ، فان الع�الم العرب�ي ظ�ل  اإلیراني تحت خیمتھا الكلّ 

الثقافي ـ السیاسي الموح�د. مم�ا افق�د الثقاف�ة م�ع م�رور ال�زمن عروبتھ�ا، والعروب�ة 
 إل��ىبالض��رورة  أدىثقافتھ��ا. وذل��ك الن افتق��اد الكی��ان الثق��افي لتاریخ��ھ السیاس��ي 

ل�یس  إذلقدیمة، ومن ثم تالشي فاعلیة ال�وعي ال�ذاتي. اختبائھ وراء صنمیة العقائد ا
تالش��یھ  أدىالسیاس��ي. لھ��ذا  األم��ةالثق��افي لت��اریخ  اإلدراكال��وعي ال��ذاتي س��وى 

تجزئة الوحدة الروحیة للكل العربي، وتقتیت وحدة االنتماء المعنوي  إلىالتدریجي 
لض�یقة والتقلیدی�ة النتیج�ة الطبیعی�ة ل�ذلك فھ�و تفش�ى المذھبی�ة ا أم�اللكل االس�المي. 

ق��د الجوف�اء، وتفعی��ل آلی�ة "الغرب��ة" واالغت�راب المجزئ��ة والس�احقة للك��ل الثق�افي. و
المغلق��ة وانح��الل تأثیرھ��ا المتب��ادل  األمص��ارق��ت تجزئ��ة لی��ة وعمّ ص��نعت ھ��ذه اآل

وانعزالھا المتزاید وضمور الحس المشترك وغی�اب موض�وعاتھا العام�ة وھمومھ�ا 
تمراریة المعض�الت والقض�ایا الكب�رى والجوھری�ة ف�ي الموحدة. وبالتالي غیاب اس�

  .١الفكري والعملي اإلبداع
ف��ك ال��روابط الحی��ة لتأص��یل االس��تمرار  إل��ىتھش��م الكی��ان الثق��افي  أدىلق��د 

ش�علة المرجعی�ات  وإطف�اءالفكري وكسر الصالت الخفیة بین الماض�ي والحاض�ر، 
ص�فة المتحج�رات الص�نمیة. للمتبق�ي منھ�ا  أعطىالمتسامیة في العلم والعمل. بینما 

االجتھاد االس�المي للق�رن العاش�ر ـ  أقطابیعنون احد  أنولیس مصادفة فیما یبدو 
الجاھلی��ة) ف��ي  أص��نامالح��ادي عش��ر الھج��ري ص��در ال��دین الش��یرازي كتاب��ھ (كس��ر 

االن�دفاع الممك�ن لالجتھ�اد  أن. بمعن�ى ٢معرض ردوده على بعض متصوفة زمان�ھ
الثقاف��ة  أص��ناممھم��ة كس��ر  أم��ام یق��ف أنال ب��د ل��ھ م��ن والعقالنی��ة ك��ان  واإلص��الح

المتحجرة. فالسبات الطویل للكیان العربي في ظل السیطرة التركیة قد شل بصورة 
الثقافیة في كل من الت�اریخ السیاس�ي والمرجعی�ة المتس�امیة  نونةنھائیة مكونات الكی

ال���ذاتي.  اعھاوإب���دي الك���ل الروح���ي ووع���ي ال���ذات واللغ���ة ، ألیقینیاتھ���ا التاریخی���ة
تحجر الك�ل الثق�افي ف�ي ذات�ھ بفع�ل ان�دثاره و"اغتراب�ھ" ع�ن  إلى أدىباختصار انھ 

التأطر في قوال�ب  إلىبھ بالضرورة  أدىالحر للتطور الحضاري. مما  اإلبداعبنیة 

                                                 
إن الھ��م الوحی��د الب��اقي ھ��و ھ��م التجزئ��ة والحف��اظ علیھ��ا، وال��ذي أخ��ذت تعمق��ھ إلی��ة الخالف��ات الفرقی��ة والمتحج��رات  ١

 یث أصبح من الممكن الحدیث عن أدیان في اإلسالم تقترب في بعد جوانبھا من النصرانیة وأدیانھا. المذھبیة بح
لقد استعاد الشیرازي في انتقاده لمتصوفة زمانھ، في األغلب، آراء الغزالي، إال أن القیمة التاریخی�ة والفكری�ة لنق�ده  ٢

 ونزوعھا العملي العقالني. متصوفة زمانھ تقوم في استثارتھ تراث اإلصالحیة االسالمي 
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في تقلیدیة المذاھب والمشارب والخم�ول االجتم�اعي  إنتاجھ وإعادة"الزمن المیت" 
ال��دائم للم��زاج الع��اجز ع��ن تأم��ل ذات��ھ خ��ارج التقلی��د  ج. وم��ن ث��م اإلنت��االسیاس��ي

الالحق لسقوط بغ�داد ق�د اب�رز عبقری�ات فكری�ة الزمن  كان وإذاوصنمیتھ التراثیة. 
فألنھ���ا  ،ف���ي الت���اریخ والتص���وف ك���ابن عرب���ي واب���ن خل���دون إب���داعھاانحص���ر 

ي الص��یغة الفكری��ة المعوض��ة ع��ن فق��دان ، ألالن��دثار الثق��افي األخی��رة اإلرھاص��ات
المح�اوالت العدی�دة لبن�اء الدول�ة  أماالتاریخ السیاسي والكل الروحي للعالم العربي. 

 أنالمغ�رب  بإمك�انالعربیة فقد اكتفت بحدودھا الض�یقة وانكف�أت فیھ�ا. ولھ�ذا ك�ان 
المحاولة الكبرى للدولة الفاطمیة في جمع وح�دة  أمایخلق دولھ العدیدة وان یندثر . 
 إع�ادةبفعل م�ذھبیتھا الض�یقة وعجزھ�ا ع�ن  األخرىالكل العربي فقد تحطمت ھي 

المج�رى الالح�ق لالن�دثار الثق�افي  أمابناء المركز السیاسي ـ الثقافي للعالم العربي. 
یكتفي العالم العربي ف�ي وج�وده الت�اریخي بق�وى  أن إلىفي نھایة المطاف  أدىفقد 

الخروج  أمامطریق تفسح ال أن بإمكانھاالصعالیك والممالیك. وھي القوى التي كان 
الجدید للكیان العربي من مأزقھ التاریخي (ف�ي ظ�ل الس�یطرة التركی�ة). اي ك�ل م�ا 
ظھر في حركة المحمدین (محمد على باشا ومحمد بن عبد الوھاب) وما بینھما من 

العملیة،  واإلصالحیةشخصیات وحركات فاعلة بالنسبة لتوسیع مدى الرؤیة النقدیة 
-١٧٥٩(المث�ال ال الحص�ر عن�د محم�د ب�ن عل�ي الش�وكاني كما ھو الحال على سبیل

١٨٣٤(.  
الشخصیة الذائبة في إرساء أسس الرؤیة النقدیة من نموذج الشوكاني  ثلمّ 

خالل الخروج عن تقالید الزیدیة بعد انزوائھا في جبال الیمن. فقد كانت األفكار 
ا العملیة، أي األساسیة التي قال بھا موجھة ضد ما جعلتھ الوھابیة جوھر عقیدتھ

محاربة التقلید ومظاھر الوثنیة الجدیدة. مع األخذ بفارق الفكرة وتقالیدھا. فقد كان 
الشوكاني متبحرا في علوم الدین واألفكار، على خالف محمد بن عبد الوھاب الذي 
اكتفى بفتات المعرفة الدینیة المغربلة بمصفاة الحنبلیة والمغذاة باألسلوب الظاھري 

. وقد وضع الشوكاني أفكاره النقدیة ھذه في (شرح الصدور بتحریم البن تیمیة
القبور) و(السیل الجرار المتدفق على حدائق األزھار). وانطلق من معارضة 
أولئك الذین أوغلوا "في طریق الوثنیة وراء شیاطین الصوفیة، الذین ھم أعداء هللا 

ة محاربة ومعارضة وأعداء اإلنسانیة في كل مكان". انھ حاول التأسیس لفكر
وتفنید زیارة القبور والكرامات، معتبرا إیاھا أكاذیب. بحیث نراه یھاجم اإلمام 
یحیى. وانطلق في موقفھ ھذا من انھ إذا كان ھناك خالفا بین المجتھدین، فمن 
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الضروري رده إلى الكتاب والسنة، استنادا إلى اآلیة (فان تنازعتم في شيء فردوه 
). واعتبر مھمة العالم أن ال یكتم شیئا، بل یعلنھ، استنادا ٥٩-٤إلى هللا والرسول"(

إلى اآلیة القائلة، (وإذا اخذ هللا میثاق الذین أوتوا الكتاب لیتبینھ للناس وال یكتموه) 
)، و(إن الذین یكتمون ما أنزلناه من البینات والھدى من بعد ما بیناه للناس ١٨٧-٣(

). ومن ثم لیس ھناك من ١٥٩- ٢نھم الالعنون".(في الكتاب أولئك یلعنھم هللا ویلع
ضرورة للتقلید. لقد سبق الشوكاني ھنا محمد بن عبد الوھاب فیما یتعلق بفكرة 
جوھریة القرآن والسنة. بل یمكننا القول، بان الصیغة العلمیة للفكرة الوھابیة 

طایر في األولیة لیست إال احد نماذج التراكم النوعي الجدید للشحنة التي كانت تت
 في الشرق والشمالوفضاء الجزیرة العربیة التي أسس لھا الشوكاني في الجنوب، 

  . )١٨٢٦-١٧٥٣(اإلحسائيالشیخ 
فقد كانت الفكرة األساسیة عند الشوكاني بھذا الصدد تقوم في البرھنة على 
أن التكالیف الشرعیة عامة للعالم والجاھل. من ھنا تناولھ ودفاعھ في الوقت نفسھ 

ضرورة الرجوع في حل اإلشكالیات الفكریة واالجتماعیة والسیاسیة إلى عن 
من أن الجوھري ھو القرآن والسنة ولیس في موقفھ ھذا القرآن والسنة. وانطلق 

بما في ذلك من حیث مستوى تناولھا ، كتب المتكلمین في حال تناول القضایا
من بناء القبور،  بمعاییر القیاس والمقارنة. كما وقف موقف المعارض الشدید

 )١٣٤٦- ١٢٧٠(بحیث نراه یضع ھذه المقدمة في انتقاه ألراء اإلمام یحیى بن حمزة
وقف  – بصدد رفع القباب على قبور الموتى. كما عارض بشدة أیضا زیارة القبور

بالضد منھا ومن عادات النذور باعتبارھا بقایا وثنیة. ووضع ھذه األفكار في 
لیة. ومن الممكن أن نتخذ من مقال (رفع الریبة عما صلب فكرتھ اإلصالحیة األو

یجوز وما ال یجوز من الغیبة) و(الدواء العاجل في دفع العدو الصائل) احد 
نماذجھا النقدیة تجاه الواقع واألیدیولوجیة الدینیة. ففي (رفع الریبة) نراه ینحو 

لغیبة، وكذلك منحى اجتماعیا وسیاسیا في نقد الواقع، خصوصا فیما یتعلق بفكرة ا
تجاه الموقف من تغییر الواقع (االستعانة على تغییر المنكر). ویبرز ھذا االتجاه 
بوضوح اكبر في مقالتھ (الدواء العاجل) إذ نراه ھنا یقف إلى جانب فكرة التطبیق 
الحي لمبدأ (األمر بالمعروف والنھي عن المنكر). من ھنا نظرتھ النقدیة والعملیة 

الخروج على ھذا المبدأ في الیمن، بغض النظر عن المذاھب  تجاه مختلف مظاھر
من خالل نقده لسلوكھم تجاه مختلف قضایا العبادات من صالة وصوم وغیرھا. إذ 
یعتبرھا ابتعادا عن الدین. كما نراه یناقش مواقف العّمال الكتّاب والّحكام من 
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الیده. ووجد فیھا الناس، باعتبارھا مواقف مخالفة ومنافیة لحقیقة اإلسالم وتق
أسالیب قمعیة وشرھة ومتخلفة. فمھمة العامل "استخراج األموال من أیدي 
الرعایا". ومھمة الكاتب "لیس لھ من أمر إال جمع دیوان یكتب فیھ المظالم التي 
یأخذھا العامل من الرعایا". أما القاضي فھو "عبارة عن رجل جاھل للشر عاما 

  جھال بسیطا أو جھال مركبا".
ظھور  إلىدى مجمل العملیة التي قادھا محمد على باشا بالمقابل، أو

ي ذات العناصر التي استثارتھا ، أعناصر االنبعاث العربي في صیغتھ الدولیة
حركة فوقیة لھا تراثھا الخاص  األولىكانت  إذاحركة محمد بن بعد الوھاب. لكن 

احد ، بوصفھا الحنبلیة العملیة في تقالید الممالیك السلطویة، فان للثانیة تقالیدھا في
الفعالة. وھو ما یفسر لحد ما اختالفاتھما وتباین نموھما. فاختیار  اإلسالمیةالنماذج 
 أعطىكان یجري تحت ضغط تقالید السلطة والقوة مما  أفعالھافي  األولى

ارتھان عملیة النھضة بمزاج قادتھا وكیفیة ، ومن ثم نھضتھا" طابعھ الفوقيل"
في تقییمات  أیضاالظاھرة انعكاسھا وجدت ھذه . ووأولویاتھالمھماتھا  استیعابھم

" الكبیر ونابغة باألمي" األفغانيجمال الدین  ھرجال النھضة الكبار. فقد وصف
طوى تحت جبتھ ھمما تدكدك الجبال وقلبا یقدم على ھائل "د وانھ قرجال العصر. 

را نافذا وفكرا ثاقبا ورؤیا وتحت عمامتھ دماغا فعاال وعقال جواال وبص األعمال
صائبا". ویكشف ھذا التقییم عن الكیفیة التي یختبئ فیھا الفعل التاریخي تحت 

ر في الوقت نفسھ عن واقع وھو تقییم دقیق في تاریخیتھ، ویعبّ ئد وجبّتھ. عمامة القا
عف تطور العالقات ضالذي حدده ، الھیمنة السلطویة للسلطة في عھد الممالیك

فعلھ التاریخي یقوم في مساعیھ العملیة  أن إالاالقتصادیة.  وأسسھا االجتماعیة
فقد ادخل محمد علي باشا ي لمصر ومن خاللھا العالم العربي. تلعقلنة الوجود الدول

قد كان في مصر عناصر وعیھا الذاتي والثقافي والقومي من خالل تحدیثھا. و
 صنعلى مثالھا بالصیغة التي تالعالم العربي عتأسیس تعید  أنالعملیة بإمكان ھذه 

فشلھا الداخلي (المصري)  أن إالمركز وجوده الثقافي ـ الروحي ـ السیاسي. 
 والخارجي (العربي) قد بعث من جدید مھمات البحث عن مشاریع بدائل

  . ١"للنھضة"

                                                 
لق��د ظ��ل المش��روع الفاش��ل للوح��دة العربی��ة یج��ثم بثقل��ھ الم��ادي والمعن��وي عل��ى الكینون��ة العربی��ة المعاص��رة. وھ��و  ١

الدرس الذي لم تفلح الناصریة ومداحیھا في االستفادة القصوى من ھفواتھ التاریخی�ة. حقیق�ة أن لفش�ل مش�روع محم�د 
جی�ة عدی�دة ال مج�ال للح�دیث حولھ�ا اآلن. إال ان�ھ تعك�س ف�ي مجموعھ�ا فق�دان الرؤی�ة علي باش�ا أس�باب داخلی�ة وخار
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انطلق�ت كم��ا تنطل��ق  أنھ��ا ، أوالوھابی��ة فق�د س��ارت ف�ي االتج��اه المع�اكس أم�ا
التقالید العربیة وجود وفاعلیة زیرة. لقد كان ذلك فعال حدده الرمال في صحراء الج

ع��ادة م��ا یخض��ع ف��ي ودی��ان  ف��األخیرمنط��ق روحھ��ا الفك��ري. اإلس��المیة ول��یس ـ�� 
وان  ،القائل�ة ب�ان "القیم�ة ف�ي الفع�ل"العادی�ة  ثق�ل الظاھری�ة إل�ىالجزیرة وواحاتھ�ا 

 أوالمالحظ���ة  دأ روحیّھ��� أنالوحی���د ال���ذي یمكن���ھ  الش���يءالحرك���ة الظاھری���ة ھ���ي 
یستثیرھا. وھو السر الذي یفسر س�ر ص�علكتھا المتس�امیة. لھ�ذا ل�م تج�د المعارض�ة 

 غوغ�اء الن�اس وع�وام الب�وادي"ل" العارمة للوھابیة آنذاك فیھا سوى الحركة الممثلة
. بینم��ا دعاھ�ا مؤی��دوھا وأمثال�ھكم�ا ھ�و الح��ال ف�ي كتاب�ات احم��د ب�ن زین��ي دح�الن 

ح��ق" لل��رد عل��ى م��ا "كث��ر م��ن الظ��الل والظل��م والج��ور "دع��وة ال عب��ارةب وأتباعھ��ا
نج��د فجمعھ��م ب��ھ بع��د  أھ��لهللا ب��ھ عل��ى  ال��دین ال��ذي "م��نّ ب��ل ووص��فوھا ب والقت��ال".

  ".إخوانابعد العیلة وجعلھم  وأغناھم ،واعزھم بعد الذلة ،الفرقة
م�ن خ�الل  اإلس�المیةسعت لتألیف "المیة العرب"  أنھافھي تبدو ھنا كما لو 

یق�ول  أنورصھا تحت مطارق ھدم المقدسات الزائفة. ولیس مص�ادفة  اأبیاتھم ضل
احد مؤرخي الوھابیة ومعاصریھا في محاولتھ تقیمھ انتفاضتھا العمیقة ضد واقعھ�ا 

زالت س�نن "و ،"كاإلخوان وأخیھ أبیھالرجل یأكل ویجلس مع قاتل  أصبح" :عبارةب
ق���ع الش���ركیة ف���ي تل���ك وھ���دموا القب��اب والموا… الجاھلی��ة وزال البغ���ي والع���دوان

عب�ر  ال�دعوة والرس�الة إلس�الممحاولة االستعادة التاریخیة  أمامنقف  إننا". األقطار
الحق". وقد كانت ھي بھذا المعن�ى تعبی�را ع�ن طاق�ة النھ�وض  إسالم" إلىالرجوع 

لھ من حیث مقومات�ھ وح�وافزه الثقافی�ة ـ الدینی�ة. فھ�ي ل�م  األعمقالعربي والتمثیل 
ب�المعروف  األم�رور ف�ي مف�اھیم الس�لطة والسیاس�ة، ب�ل ف�ي مف�اھیم تظھر ول�م تتبل�

  والنھي عن المنكر وتنقیح التوحید من شوائب الشرك.
نفس�ھا  تع�ي بمعن�ى أنھ�ا أخ�ذتالق�دیم.  اإلس�الملقد مھدت للسیاسة في تقالی�د 

والفرق��ة الناجی��ة. وبھ��ذا تك��ون ق��د  األم��ةالغری��ب" ووح��دة  اإلس��المتقالی��د "ض��من 
الحرك�ي (السیاس�ي).  اإلسالمفاعلیة في تراث  األكثرآن واحد الطاقة  استثارت في

وذلك النھا (الوھابیة) لم تضع فكرة الفرقة الناجیة في مقدمة شعاراتھا وبالت�الي ل�م 
 ،الغریب اإلسالمالضیق الفرقي ـ المذھبي، بل وضعتھا في تقالید  إطارتنخرط في 

                                                                                                                         
الواض�حة ألولوی��ات العقالنی��ة السیاس��یة (الداخلی��ة والخارجی��ة). وھ��ي النتیج��ة الت��ي واجھتھ��ا الناص��ریة بع��د أكث��ر م��ن 

ھمات الب�دائل ف�ي واقعیتھ�ا قرن. مما اقفل على المشروع الوحدوي عقدة المركز: المركزیة. وھو الواقع الذي یضع م
 باعتبارھا بدائل المشروع العقالني ـ اإلصالحي لالمركزیة. 
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غریب�ا وس�یعود  اإلس�المالقائ�ل ـ "ب�دأ الموضوعة في الحدیث  اإلسالمیةاي الفكرة 
ش�أن التوحی�د  ب�إعالءفي صراعھ م�ع الجاھلی�ة العربی�ة  اإلسالمكما بدأ". وكما بدأ 

ال�دعوة والرس�الة ض�د  إس�المكانت مواجھة  إذاكذلك الحال بالنسبة للوھابیة. ولكن 
 إل�ىالرج�وع  أولوی�اتمواجھت�ھ ف�ي تحس�س الوھابی�ة  إس�المف�ان  ،الجاھلیة الوثنی�ة

من خالل تحطیم شرك المس�لمین ال ش�رك الوثنی�ة  األولىمناھل التوحید االسالمي 
ل��م ت��ر ف��ي ھ��ذه "الغراب��ة" واق��ع انحطاطھ��ا  فأنھ��االق��وى المعارض��ة  أم��االجاھلی��ة. 

سیاسي والدیني، بل انھمكت تحت ثقل تقالیدھا الضیقة في البحث ع�ن عي الاالجتما
منھ�ا. فق�د  ةق�یالعت وأدلتھاالتواریخ البالیة  بأخبار ةالمتلفععبارات الشتیمة والسباب 

" وطالب بوضعھم "في السالس�ل أنذالالوھابیة مجرد "مالحدة  أتباعاعتبر البعض 
". والصقوا بمحمد بن عبد الوھ�اب تھم�ة "النب�ي ال�دجال" لولع�ھ بت�واریخ واألغالل

ت�ورع . ب�ل ول�م یيوطلحة االس�د العنسي واألسودمن ادعى النبوة كمسیلمة الكذاب 
البعض من وضع حدیث یقول ـ "سیخرج في ثاني عشر قرنا في وادي بن�ي حنیف�ة 

م��ن وھ��ي الص��یغة الت��ي تس��تعید …". رج��ل كھیئ��ة الث��ور وال ی��زال یلع��ق براطم��ھ 
تقالی��د االتھ��ام العتیق��ة ف��ي مواقفھ��ا م��ن الخ��وارج. ول��یس حی��ث الش��كل والمض��مون 

  ج الجدد. (الوھابیة) بالخوار أتباعھایجري تقییم  أنمصادفة 
فقد كان لھذا التقییم معناه المناسب في الذاكرة والفعل. فالوھابیة تبدو كما لو 

تستعید ھوس التكفیر الممی�ز لمبتدئ�ة الخ�وارج بحی�ث طالب�ھ ال�بعض ب�الرجوع  أنھا
تكفیرھا للمسلمین ال یتماشى مع سعة ص�در  أنالعلم "باعتبار  أھلما یدعو بھ  إلى

ف�ي الواق�ع فق�د ك�ان التكفی�ر الس�ریع ھ�و الص�یغة  أم�ا. "بارالك أتباعھوحلم  اإلسالم
ش��رك" لالمباش�رة للظاھری�ة الت��ي یفترض�ھا منط��ق المواجھ�ة المباش�رة ف��ي تحدی�ھ "

ف�ي مھاجم�ة مظھره المباشر  التحديوجد ھذا المسلمین ال شرك الجاھلیة الوثنیة. و
 األفع�الك م�ن وم�ا ش�ابھ ذل� األولی�اءالقبور وزیاراتھا وكذلك في معارض�ة تق�دیس 

التقالی�د الت�ي ل�م یك�ن ذل�ك مع�زوال ع�ن ابتع�ادا ع�ن الص�راط المس�تقیم. و اباعتبارھ
م��ن م��رة ف��ي مح��ن  أكث��رالتھب��ت  أنع��ام بع��د  أل��فم��ن  أكث��ربلورتھ��ا الحنبلی��ة من��ذ 

ف��ي دیمومتھ��ا روح التح��دي ت��ارة وروح  أف��رزت. وق��د االس��المي الت��اریخ العرب��ي
لق��ة المعب��رة ع��ن دورة الرادیكالی��ة المحافظ��ة باعتبارھ��ا الحأخ��رى، الخن��وع ت��ارة 

رس�ائلھ  إح�دىالممیزة للتیار الحنبلي ككل. فقد رد محمد بن عبد الوھاب نفس�ھ ف�ي 
بكلمات مقتضبة قائال "فقد جرى علینا من الفتنة  إلیھشریف مكة على ما نسب  إلى

ھ�ذا  على قبور الصالحین. ومع أرضناما بلغكم وبلغ غیركم. وسبب ھدم بنیان في 
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ھ��ذه  أظھرن��اال��دعاء �. فلم��ا  ب��إخالصنھین��اھم ع��ن دع��وة الص��الحین. وأمرن��اھم 
المسألة مع ما ذكرنا من ھدم البناء الذي عل�ى القب�ور كب�ر عل�ى العام�ة وعاض�دھم 

عن�ا إن�ا نس�ب الص�الحین، وإن�ا عل�ى غی�ر  فأش�اعوا. أخرى أسبابالھوى مع  أتباع
یس�تحي العاق�ل  أش�یاءالغرب وذكروا عنا الشرق و إلى األمرجادة العلماء. ورفعوا 

مثلكم ما ی�روج علی�ھ الك�ذب عل�ى  أننخبركم بما نحن علیھ بسبب  وإنامن ذكرھا. 
متظاھرین بمذھبھم عند الخاص والعام. فنحن و� الحمد متبعون ال مبتدعون  أناس

ف�ال ك�الم. وان كان�ت  إجماعااحمد بن حنبل.. فان كانت المسألة  اإلمامعلى مذھب 
في مسألة االجتھاد. فمن عمل بمذھبھ في محل  إنكارمسألة اجتھاد فمعلومكم انھ ال 

 والیتھ ال ینكر علیھ". 
ي بع�ث إحیائھ�ا، أفمن الناحیة الرمزیة كان تھ�دیم القب�ور ھ�و محاول�ة بع�ث 

ال ف��رق ف��ي تغطیتھ��ا لرف��ات الص��دیق  إذحج��ارة الط��ین.  وإفن��اءص��الح الص��الحین 
للھدم قیمتھ التاریخی�ة بفع�ل اس�تثارتھ العق�ل.  أنلعالم. غیر الجاھل وا أووالزندیق، 

معاییر الفك�رة والثقاف�ة. بالوھابیة)  ألتباعبالنسبة  األقلذلك (على  إدراكلم یجر  إذ
یتقن�وا ش�یئا م�ا غی�ر  أنفقد كان من الصعب على غوغاء الجزی�رة وع�وام بوادیھ�ا 

 بإمكانھ�ابالصیغة الت�ي ك�ان  ساداألججدل  األغلب. وقد استفز ذلك في اإلتباعتقلید 
في التعبیر عما ینبغي. فھ�ي الص�یغة الت�ي  اإلتقانتعطي للھراوة واللسان معنى  أن

ف�ي  اإلبق�اءالبدائی�ة للحرك�ة م�ع  اإلمكانی�ةتعط�ي للعق�ول الس�اذجة  أن بإمكانھ�اكان 
الوقت نفسھ على قدرة االنبھار والصمت في الحرج. وھي التع�ابیر الت�ي ترتض�یھا 

المباش��ر. ول��یس  إلدراكھ��اقاف��ة التقلیدی��ة ل��ذاتھا، النھ��ا الص��یغة الرمزی��ة المناس��بة الث
جتھ���د الجمی���ع ف���ي یوان  ،یس���تحث الج���دل آن���ذاك الش���یوخ والغوغ���اء أندفة امص���

 إال أق�والھمف�ي  ونتحسس�یجمیع�ا ال  إنھ�مكتشف في النھایة عن یالمتبادل ل مھجومھ
الروای�ات الت�ي حاول�ت دح�ض فك�رة  ومن الممكن االكتف�اء ھن�ا بإح�دى. ونقولیما 

بما في  واألولیاء باألنبیاءالنجدیین (الوھابیین) الرافضة الستعمال الدعاء والتوسل 
احد المص�ریین الحج�اج ق�ال ف�ي الطری�ق "ی�ا  أنیروي عن  إذذلك دعاء یا محمد. 

  رسول هللا" فرده النجدي (الوھابي):
 ھ�ذه العص�ا الت�ي یب�دي م�ات. وان امحم�د إنفان�ك مش�رك.  ذل�ك! ـ ال تق�ول

! فل�م یق�م. فض�ربھ فق�ام. آن�ذاك ق�ال ""قم وح�ق محم�د! ثم صاح على الجمال ـأفضل
  نفعا! أكثرالعصا  إنالنجدي ـ الم اقل لك 
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فاح�ذ المص�ري العص�ا وق�ال ـ "وح��ق هللا ی�ا جم�ل تق�وم"! فل�م یق�م. فض��ربھ 
  بالعصا فقام. فقال للنجدي آنذاك

  العصا انفع من هللا؟! ـ ما تقول في ذلك ھل
  فبھت النجدي.

یس��تعیدون ف��ي م��واقفھم  إنھ��ملق��د اش��ترك الجمی��ع ف��ي لعب��ة العص��ا كم��ا ل��و 
بالفرعونی�ة دون  اآلخ�ری�تھم  أنك�ل م�نھم  بإمك�انالموسویة. ولھذا كان  األسطورة

ب�ل م�ن  ،تقالی�د وع�ي ال�ذات حس�بالص�راع م�ع  یفقھ قیمتھا. فالجمیع ل�م تتع�اط أن
ھ��دم البن��اءة. وبھ��ذا المعن��ى تك��ون الوھابی��ة ق��د س��اھمت ب��دورھا خ��الل فاعلی��ة ال

الجاھلی�ة" وط�وق ثقافتھ�ا (الالھوتی�ة) الخامل��ة.  أص�نامالت�اریخي الھائ�ل ف�ي كس�ر "
 بأن�ھلم یبتعد كثیرا عن الصواب م�ن وص�م محم�د ب�ن عب�د الوھ�اب التالي، فأنھا وب

قل��ة  أن إاللف. الس�� إل��ىقل��ة معارف��ھ وع��دم اس��تناده  س��ببب دلالجتھ��اغی��ر مؤھ��ل 
المعارف ھنا قد عوض�ھا عق�ل عمل�ي كبی�ر. وھ�و االعت�راف ال�ذي نعث�ر علی�ھ ف�ي 

متبع ال مبتدع، وان م�ن عم�ل بمذھب�ھ ف�ي مح�ل والیت�ھ ال ینك�ر  بأنھعبارتھ القائلة 
 إل�ى األجوفاالجتھاد المعرفة من برجھا المدرسي فقد انزل ھذا علیھ في اجتھاده. 

ربط�ھ العل�م بالعم�ل  بمعن�ىلجزی�رة آن�ذاك) كم�ا ھ�و. حضیض الواقع العربي (في ا
ت��وھج المع��الم البس��یطة للص��راط االس��المي وبالص��یغة الت��ي تخ��دم الفك��رة العملی��ة 

مضمونھا االجتم�اعي السیاس�ي. لھ�ذا ل�م تع�د الھج�رة  لألفكار ، أي إعطائھالمستقیم
. فالھجرة بالنسبة زمانیا، بل رمزا خالدا في فاعلیة العقیدة أوبالنسبة لھ فعال مكانیا 

. لھ�ذا ن�راه "اإلس�المبل�د  إل�ىلمحمد بن عبد الوھاب ھ�ي "االنتق�ال م�ن بل�د الش�رك 
االنتقال من بلد وكتب بھذا الصدد یقول، بان ". األمةجعل منھا "فریضة على ھذه ی

تق��وم الس��اعة". وف��ي موقف��ھ م��ن  أن إل��ىباقی��ة  اإلس��الم، "فریض��ةبل��د  إل��ىالش��رك 
 أومتبوع  أوبالعیادة عن معبود  ورضين عبد من دون هللا الطاغوت اعتبر "كل م

الط�اغوت ك�ل  أن�واعف�ي رؤوس  وأدرجمطاع في غیر طاع�ة هللا فھ�و ط�اغوت". 
هللا، والذي یحكم بغیر م�ا ان�زل هللا،  ألحكاممن الشیطان، والحاكم الجائر، والمغیر 

وھ��و راض  وال��ذي ی��دعى عل��م الغی��ب م��ن دون � وك��ذلك ال��ذي یعب��د م��ن دون هللا
  بالعبادة. 
الح�ق ھ�و اس�تعادة روح�ھ العملی�ة المھ�دورة ف�ي  لإلس�الماالستعادة الحیة  إن

م�م اح�دد ب�دوره . األولی�اءلمبت�ذلي التص�وف وخ�دم رف�ات  الطرائق الخامل�ة دروب
ف�ي ض�وء تقالی�د الحنبلی�ة  اـ سیاس�ی اعملی� ااجتھ�اد، بوص�فھ اجتھاده الفكريطبیعة 
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حمد بن عبد الوھاب عن دار الحرب بما في ذلك لمسلمي "الخالصة". فعندما تكلم م
المحم�دي. لھ�ذا اعتب�ر اغل�ب  اإلیم�انحق�ائق" لیجسد اس�تیعابھ " أن أرادزمانھ فأنھ 

یش�ركون ف�ي  األول�ینالن األول�ین، "ش�ركا م�ن  وأغل�ظمسلمي زمانھ مشركین ب�ل 
ش�دة". الرخاء ویخلصون في الشدة. ومش�ركو زمانن�ا ش�ركھم دائم�ا ف�ي الرخ�اء وال

ی�دعون م�ع هللا  األول�ین" أن إل�ى أیض�ازمان�ھ فان�ھ یش�یر  أھ�لوعندما تن�اول فس�ق 
 أو أحج��ارای��دعون  أومالئك��ة  وأم��ا أولی��اء وأم��ا أنبی��اء أم��ااناس��ا مق��ربین م��ن هللا 

زماننا یدعون مع هللا اناسا من افسق الناس  وأھلمطیعة � لیست عاصیة.  أشجارا
ن ع�نھم الفج�ور م�ن الزن�ا والس�رقة وت�رك الص�الة والذین یدعونھم ھم الذین یحك�و

ال�ذي ال یعص�ى  أووغیر ذلك". ومن ھنا استنتاجھ القائل بان من "یعتقد في صالح 
م�ن یعتق�د ف�یمن یش�اھد فس�قھ وفس�اده ویش�ھد ب�ھ". وق�د  أھ�ونمثل الخشب والحجر 
ة تماما بالقدر الذي مثل�ت ف�ي ی�وم م�ا معض�ل اإلیمانقضیة  إلىالزمھ ذلك الرجوع 

ة في وحدتھا الجدیدة. ومن ھنا فكرت�ھ القائل�ة ئالوجود الكبرى لكیان الخالفة المتجز
الكی�ان المط�ابق  اإلیم�انوالعمل بھ ھو القضیة العظیمة. لھذا جعل م�ن  اإلیمانبان 

 أنالص��دد ق��ائال "ال خ��الف  بھ��ذاكت��ب والص��حیح.  التوحی��د ھ��و اإلیم��انللتوحی��د. و
واللس��ان والعم��ل ف��ان اخت��ل ش��يء م��ن ھ��ذا ل��م یك��ن یك��ون بالقل��ب  أنالتوحی��د ال ب��د 

ال یس��تقیم  فاإلنس��انالرج��ل مس��لما. ف��ان ع��رف التوحی��د ول��م یعم��ل ب��ھ فھ��و ك��افر". 
بع��داوة  إالحت��ى ول��و "وح��د هللا وت��رك الش��رك". وان اس��تقامتھ ال تق��وم " إس��المھ

  المشركین والتصریح لھم بالعداوة وبالبغض". 
ت الص���وفیة" وتكلس���ھا ال���داخلي ح���دد ذل���ك ھجوم���ھ العنی���ف عل���ى "ترھ���ا

(الطرائق��ي) ف��ي ش��عوذة عص��ره وخرافات��ھ. وم��ن ھن��ا جھ��اده المس��تمیت ف��ي تھ��دیم 
 ألص�ول أعط�ىالكب�رى. لق�د  أص�ولھاي ك�ل م�ا وض�عھ ف�ي ،القباب والقبور العالیة

جدی���دة لھ���ا  أص���ولیة أب���دعمض���مونھا العمل���ي الجدی���د. وبھ���ذا یك���ون ق���د  اإلس���الم
معرفة هللا  أصولالثالثة. وھي  باألصولطلح علیھ "منظومتھا" الخاصة في ما اص

ولكن�ھ تط�رق  أص�ولھوضع شرط المعرفة ف�ي وومعرفة التوحید.  اإلسالمومعرفة 
 األول األص�ل. فعن�دما ی�تكلم ع�ن األوح�دبالصیغة التي یك�ون العم�ل معیارھ�ا  إلیھا

هللا مس��ائل فی��ھ وھ��ي معرف��ة  أربع��ةبوج��وب تعل��م  أتباع��ھ(معرف��ة هللا) فان��ھ یطال��ب 
. ورابعا الصبر على إلیھ. وثانیا العمل بھ. وثالثا الدعوة باألدلة اإلسالمونبیھ ودین 

 أنالث�اني) فق�د اعتب�ر م�ن الض�روري  األص�ل( اإلس�المف�ي معرف�ة  أم�افیھ.  األذى
الرسول لكي ال یتركھ ھم�ال.  إلیھ أرسلهللا ھو الذي خلقھ وانھ  أنیعرف كل مسلم 
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ك معھ ف�ي عبادت�ھ اح�د ال مل�ك مق�رب وال نب�ي مرس�ل. یشر أنوان هللا ال یرضي 
التوحید  أما. إلیھوانھ ال یجوز لھ مواالة من حاد هللا ورسولھ ولو كان اقرب قریب 

الذي یعني في عمومھ االستسالم � بالتوحید واالنتقال  األصلالثالث) فھو  األصل(
نقی�اد والخل�وص لھ بالطاعة والخل�وص ع�ن الش�رك. وال یعن�ي ھ�ذا االستس�الم واال

والك��الم ع��ن مرات��ب  اإلس��المس��وى الص��یغة الواجب��ة لم��ا س��بق وان بلورت��ھ تقالی��د 
. وھ�ي ذات ال�درجات الت�ي وض�عھا واإلحس�ان واإلیمان اإلسالمالتوحید في ثالثیة 

من شھادة  أركانھ اإلسالمفي  أدرجمحمد بن عبد الوھاب في مراتب توحیده. حیث 
با� ومالئكت�ھ  إیمانمن  األساسیة أركانھ إلیماناوصالة وزكاة وصوم وحج. وفي 

 اإلحس�انف�ي معن�ى  أم�اوكتبھ ورسلھ والیوم اآلخر وبالقضاء خیره وشره م�ن هللا. 
، كم��ا الج��وھري ف��ي منظوم��ة التوحی��د ذل��ك یعن��ي، أنتعب��د هللا كأن��ك ت��راه.  أنفھ��و 

ه ال�روح تقوم في ربطھا العلم بالعمل مما حدد ب�دوروضعھا محمد بن عبد الوھاب،
  . أصولھا. وھو تحدید لھ مقوماتھ في وحدة األولى للوھابیة اإلصالحي
سیاس��یة للق��رن عی��ة الالوھابی��ة للفك��ر العرب��ي والممارس��ة االجتما أدخل��تفق��د 

ووح�دتھا ف�ي الفع�ل.  األص�ولالثاني عشر الھجري (الثامن عش�ر الم�یالدي) فك�رة 
 أنھ�االتقالید المكتبی�ة المیت�ة.  وبھذا تكون قد تجاوزت رغم ثقافتھا المبسطة ضخامة

 أنیحی��ا وبرھن��ت ببس��اطتھا المباش��رة ع��ن  أننفخ��ت الحی��اة ف��ي م��ا ك��ان ینبغ��ي ل��ھ 
االنج��ازات الكب��رى ف��ي الت��اریخ ال��واقعي ع��ادة م��ا یج��ري خلقھ��ا م��ن خ��الل تث��ویر 

ص��یغتھا المناس��بة حینئ��ذ فق��د كان��ت تق��وم ف��ي اس��تدراك حق��ائق  أم��ا. األولی��ة أسس��ھا
یقین التاریخ العربي ـ االسالمي. وضع محمد بن عبد  إلىل الرجوع الواقع من خال

تقوم ف�ي  فأدلتھوكشف الشبھات عنھ.  وأدلتھفي صلب توحیده  ھذه المقدمة الوھاب
نتیجتھ�ا المنطقی�ة  إل�ىالمسلمین". وبھذا یكون قد دفع بفكرتھ  إمامالقرآن باعتباره "

قي على یقینیة الت�اریخ االس�المي مصدر واحد. لقد اب إلىالكل  إرجاععندما حاول 
، بوص�فھا هللا) إالل�ھ إالمثلى وتعبیرھا العام في كلمة (ال  اإلسالمتوحیدیة  إطارفي 

ولك��ن … . وھ��ي كلم��ة التق��وى وھ��ي الع��روة ال��وثقىواإلس��الم"الفارق��ة ب��ین الكف��ر 
وبغض م�ن خالفھ�ا ومعادات�ھ".  أھلھاالمراد قولھا ومعرفتھا بالقلب ومحبتھا ومحبة 

مقدم�ة تحری�ر  أیض�اتوحی�د القل�ب واللس�ان والعم�ل باعتبارھ�ا ھذا بدوره لیس إال و
ك��ان غی��ر هللا. ولھ��ذا استش��ھد باآلی��ة الت��ي  أليم��ن قی��ود الخض��وع  اإلنس��انيالفع��ل 

" (عن عم�ھ عب�د المطل�ب). ول�م تع�ن أحببتیخاطب هللا بھا نبیھ "انك ال تھدي من 
عبد الوھاب سوى الصنمیة التقلیدیة التي في توحیدیة محمد بن  وتأویلھاھذه الفكرة 
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. وق�د أرواحھ�ا أفالك إلىقبورھا  أحجارتكلست في كافة نواحي الحیاة والعقائد من 
كان�ت  أنھ�ا إالمسار الحركة المقیدة ف�ي توحی�دیتھا الجدی�دة.  أعماقھتضمن ذلك في 

ي عن�د العمل� اإلسالمتاریخي المحاولة الجریئة في استعادة روح من حیث طابعھا ال
  قرن الثاني عشر ـ الثالث عشر الھجریین. التخوم 

التوحی��دي االس��المي ك��ان  اإلیم��اناس��تعادة ال��روح العمل��ي ف��ي حق��ائق  إن
یتض��من ف��ي ذات��ھ ث��ورة محافظ��ة، النھ��ا اس��تعادت ف��ي س��لوكھا روح الرادیكالی��ة 

 اي رادیكالیة الفعل التوحیدي الوحداني. مما كان یضع بدوره قیود على، المحافظة
 وإذاالممك�ن.  واألخالق�يالوحدة رغم كونھا المقدمة الضروریة للنظ�ام االجتم�اعي 

ص��نع ف��ي  األم��ام إل��ىك��ان ذل��ك یش��كل م��ن وجھ��ة النظ��ر التاریخی��ة خط��وة كب��رى 
في حالة الوھابی�ة  أدت فأنھاالنظام والوحدة، وبالتالي العقالنیة وتثویرھا،  إمكانیات

المتناقضة. وھو تناقض لم یح�دده تقوقعھ�ا ف�ي خوائھا الثقافي بفعل ازدواجیتھا  إلى
الجزی��رة بم��ا ف��ي ذل��ك بفع��ل ض��غط الق��وى الخارجی��ة (العثم��انیون والممالی��ك)، ب��ل 
وبفع��ل المحدودی��ة الداخلی��ة لرادیكالیتھ��ا. فق��د وقف��ت رادیكالیتھ��ا عن��د تھ��دیم م��ا ھ��و 

نھ��ا "زائ�د". وق��د ك�ان ف��ي ھ��دمھا لتقالی�د الخم��ول والدع��ة "المدنی�ة" واالستعاض��ة ع
ماھیة ھذا البناء فقد جرى اختراعھا ف�ي  أمابخشونة الفعل "البدوي"، مقدمة البناء. 

ینونة انھیار الك إلى أدتمحاولة احتواء كل تناقضات الحیاة والعملیة التاریخیة التي 
امة الح�ق. وھ�ي  أوالمؤمنة  األمةلقائل بضرورة افي بدیلھا  ،الثقافیة للعالم العربي

ی��دة عل��ى غ��رار دتحت��وي ف��ي ذاتھ��ا عناص��ر الدول��ة العربی��ة الج الت��ي كان��ت األم��ة
  ). األولتاریخھا السالف (

ھ�ذا المش�روع الكبی�ر  أجھضمحاصرتھا في الجزیرة وتقوقعھا فیھا فقد  أما
عدم استطاعتھا الخروج من الجزی�رة ھ�و س�قوط المق�دمات  أناي ، للثورة الوھابیة

 إل��ىبالض��رورة  أدىا المتوح��دة. مم��ا الض��روریة للخالق��ة العربی��ة الجدی��دة ودولتھ��
ھو الصفة المالزمة للفعل المتجدد. ولھذا ظل حیا بالقدر  فاألخیرضعف اجتھادھا. 

قد الذي تطابق مع متطلبات الجزیرة العربیة. وبالتالي تكبلھ بقیود الضیق الثقافي. و
النھ�ائي ال إب�داعھامتع في آفاق حریتھا وبالت�الي تشأنھا ھنا شأن كل حركة ال تكان 

. فھ��و الش��رط الض��روري لدینامیكی��ة االجتھ��اد ١األوس��عف��ي امت��دادھا العرب��ي  إال

                                                 
وھ��و م��ا یفس��ر لح��د م��ا اس��تمراریة الث��ورة العارم��ة والتح��والت العاص��فة، بمعن��ى م��ا ال��دمار واالحت��راف والص��راع   ١

) وجف�اف اإلفریق�يیب) و(الش�مال ، التي میزت تطور الع�الم العرب�ي ف�ي (الھ�الل الخص�الدموي للرادیكالیة المغامرة 
الفك��ري والروح��ي ف��ي األخی��رة وانبعاثھ��ا ف��ي ومملك��ات الجزی��رة. اي الخم��ول  وإم��اراتھ��ذه العملی��ة ف��ي س��لطنات 
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رادیكالیتھ�ا  إط�اراالجتماعي السیاس�ي والفك�ري. ولھ�ذا الس�بب بقی�ت الوھابی�ة ف�ي 
المحافظ��ة. وم��ن ھن��ا تعم��ق وتكل��س ازدواجیتھ��ا المتناقض��ة (الص��علكة والحری��ة، 

والفرق�ة الناجی�ة) وجف�اف  األمةوالكتاب،  دلةاأل، التوحید والتقلید، واإلتباعالحركة 
عربی�ة عام�ة مم�ا  أیدیولوجی�ة إلىبذورھا العربیة. بمعنى عدم قدرتھا على التحول 

سیاس�یة ف�ي عی�ة الاالجتمالیتھ�ا محاص�رة العناص�ر الناش�ئة ف�ي عق أیض�اكان یعن�ي 
وھو المص�یر التثویر الداخلي.  إمكانیةحدود سلفیتھا الفكریة، مما اقفل علیھا الحقا 

ال��ذي تواجھ��ھ بالض��رورة مس��اعي الرادیكالی��ة المحافظ��ة بفع��ل تقوقعھ��ا السیاس��ي 
م�ع م�ا یترت�ب الثقافي في كلھ التاریخي.  اإلسالم إلبداعالمتجذر  وإنكارھاوالثقافي 

رھ�ا ف�ي م�ا ب�دا لھ�ا تفسخ صراعھا الداخلي بالصیغة الت�ي حجّ علیھ بالضرورة من 
  یوما ما شركا.
ال��ذي الزم تعمی��ق ، " الجدی��د ھ��و ش��رك االنھی��ار الثق��افي"ش��ركھا أنغی��ر 

والص��علكة ال یخلق��ان حرك��ة  فاإلتب�اععناص�ر الغل��و الس��لفي واالنقی�اد ال��دائم لفعل��ھ. 
فان��ھ یجع��ل م��ن "الكت��اب" عص��ا التوحی��د. ف��ي ح��ین ال تثی��ر  األدل��ةتقلی��د  أم��اح��رة. 
. الس�لفير الغلو مضمونھا االجتماعي السیاسي سوى عناصبة یالفرقة الناج إشكالیة

یقض��ي بالض��رورة عل�ى الب��ذور الحی��ة لالعت��دال والعقالنی�ة الممكن��ة. فق��د ش��دد مم�ا 
 أدل�ة إل�ىمحمد بن عب�د الوھ�اب ف�ي دفاع�ھ الح�ار ع�ن التوحی�د بض�رورة الرج�وع 

 أنقیم�ة كرام�اتھم مؤك�دا عل�ى  األولی�اءالكتاب. بینما ابرز في انتقاده لزیارة قب�ور 
كانت ھ�ذه  وإذااللتین وحق بین باطلین". ضن وھدى بین دین هللا "وسط بین طرفی

جمال البیان، فان جمالھا البیاني یتض�من  إلىالصیاغة في اعتدالھا "اللغوي" اقرب 
ق��بح الغل��و المن��اھض لك��ل م��ا ال ی��دخل ف��ي "ص��راطھا المس��تقیم". وھ��و  أعماق��ھف��ي 

  ھابیة وعصرھا. والتناقض التاریخي ـ الثقافي الممیز لمصیر ال
تفتیتھم�ا ف�ي  إل�ى مم�ا أدى التاریخ والثقافة في فعلھا الرادیكالي، أدرجت لقد

مص��یرھا وأثرھ��ا. فق��د ك��ان مص��یرھا الثق��افي ال��تكلس ف��ي سلس��لة الغل��و الس��لفي 
الت�اریخي فیق�وم ف�ي  أثرھ�ا أم�اتث�ویره العرب�ي.  وإمكانیةالثقافي  لإلسالمالمناھض 

                                                                                                                         
األولى. وھي الظاھرة التي تستعید نفسھا (دون أن یعني ذلك بالضرورة تكرارھا المطلق) في ما سبق وان حدث ف�ي 

الحلق�ة المفق�ودة ھن�ا ھ�ي حلق�ة االس�تمراریة والس�یطرة. فالوھابی�ة ل�م تفل�ح ف�ي رم�ي مرحلة إسالم الدعوة والرسالة. ف
عرب الجزی�رة ف�ي رب�وع الخص�یب والش�مال اإلفریق�ي كق�وى عس�كریة م�ن اج�ل ض�مھا م�ن جدی�د ف�ي وح�دة الدول�ة 

ف�ي ذاتھ�ا مفارق�ة  العربیة. مما أدى في وقت الحق إلى اكتفائھا بذاتھا وانحصارھا النسبي. وھي األبعاد التي اختزلت
المنطقة التقلیدیة النتشارھا في "انفتاحھا" العالمي واإلسالمي و"انغالقھا" القومي والعرب�ي. اي المفارق�ة الت�ي تعك�س 

 في ثنایاھا قلق التعویض المفتعل (بفعل المال والرشوة واالبتزاز). 
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اھمت بقواھا العملیة في نق�ل الذھنی�ة الدینیة. وبالتالي س فكرة اإلصالحیةاستثارتھا 
میدان المعترك السیاسي من خالل بلورتھا لمعنویة المعضالت الفاعل�ة  إلىالعربیة 

والدول�ة. فھ�ي المق�والت الت�ي كان�ت تختب�ئ وراء  األم�ةفي مقوالت الفعل والح�ق، 
بیة في الذھنیة العر أدخلت ذلك یعني، أنھاالتوحید الوھابي وغایاتھ العملیة.  أصول

 األم�ةوجوھری�ة  ،وجوھری�ة الح�ق عم�ل،جوھریة ال إدراكالناشطة آنذاك ضرورة 
تس�تثیر عناص�ر التفكی�ر السیاس�ي  أنوالدولة. وھي القضایا التي كان ال بد لھا من 

  المختلفة. اإلصالحیة أنماطھفي 
*** 
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 ما ا- ا  را وا ف اا  

  
لقد كانت المحاولة الجریئة لمشروع محمد علي باش�ا النھض�وي ھ�ي الوج�ھ 

 أعماقھ�ا. فق�د كان�ت النھض�ة ف�ي اإلص�الحیةلمحاولة محمد بن عبد الوھ�اب  اآلخر
یة ـ الثقافیة لتوحید الوھابیة الدیني ـ السیاسي. فكالھما كانا، فیما تھي الصیغة الدول

تقییم�ھ لمحم�د عل�ى باش�ا، یطوی�ان تح�ت جبتیھم�ا في  األفغانيلو استعملنا عبارات 
وتحت عمام�ة ك�ل منھم�ا  األعمالھمما تدكدك الجبال وقلوبا یقدمان بھا على ھائل 

اي بلوغھما الذروة  "المسموح" ، واال وبصرا نافذا وفكرا ثاقباجدماغا فعاال وعقال 
ع ف�ي السیاس�ة في آن واحد حریة الفع�ل المبت�د أتاحتبھا في تقالید المرحلة، والتي 

ك�ان  آفاق مابصیرتھ. وھي  أفقوالدین، وحریة الذھن في انتقاد كل ما یترامى في 
ت��تخلص م��ن ثق��ل التقالی��د الجاثم��ة عل��ى كیانھ��ا  أناي ، تتج��اوز ذاتھ��ا أن بإمكانھ��ا
سیاسي والثقافي. فقد كان من الصعب آنذاك للذھنیة العربیة المتبل�ورة عي الاالجتما

مق��والت الت��اریخ ال��واقعي، النھ��ا ل��م بتع��ي ذاتھ��ا  أنعثم��اني ف��ي ق��رون االنحط��اط ال
لجوھری�ة  أطلق�ت فأنھ�االوھابی�ة  أم�امعترك السیاس�ي الخ�اص. التتمرس في میدان 

ل حری��ة البح��ث ع��ن معی��اره ف��ي الح��ق م��، وللععم��لالح��ق حری��ة التغلغ��ل ف��ي ال
لح��ق لھیئتھ��ا العام��ة ص��فة المتطف��ل "الجاھ��ل" عل��ى تقالی��د ا أعط��ىوالحقیق��ة، مم��ا 

والحقیقة الصوفیة الشائخة في زوایاھا العتیقة. مما اس�تفز ش�یوخھا ومری�دیھا بق�در 
ومعاییر التص�وف الخم�ول وب�روز  أسسانھیار "خمولھا المقدس". وبالتالي تحطم 

 أثارتھ�االتي  قویةالنفخة القد كانت تلك ھي الحق الفاعل من خالل شیوخھ الجدد. و
المنھك وروحھ المتعبة. بمعن�ى اس�تثارتھا مش�اعر الوھابیة في جسد الكیان العربي 

ـ الثقافی��ة المتكس��رة ف��ي ظ��روف التجزئ��ة الطویل��ة نح��و وح��دة  اإلس��المیةاالنتم��اء 
الباحث��ة ع��ن ذاتھ��ا ف��ي المس��اعي العملی��ة الت��ي ، ـ العربی��ة اإلس��المیةمص��ادرھا 

 كان��ت ھ��ذه وإذاالح��ق وتوحیدیت��ھ الخالص��ة.  اإلس��الم إل��ىتس��تدعیھا فك��رة الرج��وع 
، ف��ان نتائجھ��ا كان��ت ألفعالھ��االنھائی��ة  األبع��ادالوح��دة الباحث��ة ع��ن ذاتھ��ا ل��م ت��درك 

الثق�افي. ء یمك�ن دعوت�ھ بالتش�خص الت�اریخي لعناص�ر االنتم�ا فیم�امتضمنة جزئی�ا 
، فان�ھ ك�ان ی�رتكن ف�ي الوق�ت أم�رهكان جریان ھذا التشخص عفویا ف�ي بدای�ة  وإذا
اي تح�ت ض�غط الش�عور الالمرئ�ي ، معنوی�ةال أثقالھ�اثقل التقالید وض�غط إلى  نفسھ

مع�الم ھویت�ھ الشخص�یة حالم�ا  ف�أكثر أكث�رالثقافي. ولھذا بدأ یكتشف لذات�ھ  ءلالنتما
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یفس�ر األم�ر ال�ذي الصراع السیاسي زجاجاتھ التقلیدی�ة.  أرضیةتتكسر على  أخذت
ة ي كان ینبغي للذھنیذاالندفاع الو اندفاع التصوف الخمول نحو وجوده العربي. فھ

تخوض مخاضھ من اجل الخروج النھائي بما في ذلك من دھ�الیز  أنالعربیة آنذاك 
  الصعالیك والممالیك. 

فق��د اكتن��ز التص��وف ف��ي ذات��ھ طاق��ات الفك��ر النظ��ري وعناص��ر احتجاج��ھ 
وقواعده المقننة في زوایاه. وبھ�ذا الصوفي آلداب الطریق  أخضعھاانھ  إالالعملي. 

ال�دائم لطرائق�ھ، أو  ن�اثراالنفجار الدائم سواء ف�ي التیكون قد احتوى في ذاتھ كمون 
حال�ة فق�د كان�ت لفي كسره طوق المعتقدات المقدسة في رادیكالیة شیوخھ ومریدیھ. 

ك�ان الت�اریخ  ف�إذاذورھا العمیقة في الكل الصوفي. جالطرائقي والرادیكالیة  ناثرالت
زوایاه، وم�ن ث�م افتق�اده وكلسھ في  ءالطویل للتقنین الطرائقي قد جزأ شعور االنتما

ی�ؤدي  أنالتدریجي لشعور االنتماء الثقافي للكل االسالمي، فان�ھ ك�ان ال ب�د ل�ھ م�ن 
جزء من الطریق  إلىحول التصوف ومن ثم تشعور االنعزال الطرائقي.  إلى أیضا

الطرائق��ي. بمعن��ى تحجیم��ھ للدرج��ة الت��ي افتق��د فیھ��ا مع��اني الالنھای��ة والمطل��ق، 
 اإلنس��انیةدائم ف��ي بقائ��ھ وفنائ�ھ، وق��یم فردیت��ھ العمیق��ة وھواجس��ھا النف��ي ال�� وأس�الیب
العمل�ي واس�تحالتھ و جفاف روحھ العلم�ي إلىمع مرور الزمن  بحیث أدىالشاملة. 

ھ��ذه القواع��د ق��وانین لھ��ا نظریاتھ��ا  أص��بحتم��ن تقالی��د التقلی��د. وعن��دما  ج��زء إل��ى
الصوفي.  ما في ذلك للكلّ الثقافي ب ءشعور االنتما أخمدتتكون قد  فأنھاوحدودھا، 

ف��ي كس��ر  أخ��رىاالس��المي والص��وفي س��اھم م��ن جھ��ة  ھ��ذا االفتق��اد للك��لّ  أنغی��ر 
ومن ثم كان یحت�وي عل�ى إمكانی�ة مقدماتھ الروحیة المتكلسة في السلسلة الصوفیة. 

الستثارة وح�دة  األولىفي بحثھا عن المصادر  لطریق للرادیكالیة المتروحنةتعبید ا
ترتكن الحركات الصوفیة ـ  أندفة اي "إلھامھا" العملي. ولیس مصالحق والحقیقة ف

 أنھ�اكس�ر سلس�لة التص�وف كم�ا ل�و  إلىالسیاسیة للقرن الثامن عشر ـ التاسع عشر 
الوھابی��ة ف��ي مواجھ��ة أس��لوب تح��دیات الذاتی��ة، الت��ي فرض��ھا لاالس��تجابة ل أرادت

  . األولیاءصنمیة 
 إس�الم إل�ىالمناس�ب للرج�وع كسر السلس�لة الص�وفیة ھ�و ال�رد الص�وفي  إن

ت��راث  أب��دعھاالت��ي ، الح��ق والحقیق��ة م��ن خ��الل اس��تلھام "حق��ائق ال��روح المحم��دي"
ف�ي منظوم�ات الغزال�ي واب�ن عرب�ي. فق�د  وباألخصالتصوف الفكري ـ المنظومي 

كالھما تآلفات فكریة عظمى لتصوف الروح والجسد الثقافي االسالمي. ولھذا  أبدع
ت��تخلص م��ن  أنالتص��وف العمل��ي  أحض��انناش��ئة ف��ي  اي حرك��ة بإمك��انل��م یك��ن 
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كان��ت الحرك��ات الص��وفیة بم��ا ف��ي ذل��ك تل��ك الت��ي اس��تثارتھا الحرك��ة  وإذا. أثرھم��ا
في رصیدھا الفكري بم�ا ف�ي ت�آلف اب�ن عرب�ي م�ن موض�وعات  تأثرتالوھابیة قد 

یص�ھر وی�ذیب ف�ي منظومت�ھ الرفیع�ة االس�تنتاجات  أناس�تطاع  فألن�ھ، وأفكاروقیم 
لتصوف الغزالي. فبالقدر الذي أثر على الفكر االسالمي وثقافتھ  اإلصالحیةیة العمل

الروحیة شرقا وغربا وحدد بما في ذلك مضمون اطروحاتھ العملیة، فان�ھ حاص�ره 
النابع من تكامل منظومت�ھ  األثرفي ما بین جوانحھا (منظومتھ) الھائلة. وھو  أیضا

ف�ي  إالی�ذللھا ف�ي حال�ة دخولھ�ا  أنكان  يألفي ذاتھا للدرجة التي لم تفسح المجال 
الثق�افي  ءاي من خالل التشخص التاریخي لعناصر االنتم�ا، تشخصھا العملي إطار

یتبل��ور ف��ي م��ا ھ��و مناس��ب لتقالی��د  أنالتش��خص فق��د ك��ان بإمك��ان ھ��ذا القائم�ة فیھ��ا. 
الوعي الثقافي في رموزه المقبول�ة "كالش�یعي الكام�ل" ف�ي الش�یخیة، و"الب�اب" ف�ي 

ل�یس  إذ" ف�ي التیجانی�ة. األولی�اءلبابیة، و"الروح المحمدي" في السنوسیة، و"خاتم ا
 ءالقابل��ة للتجس��د ف�ي رم��وز االنتم��ا اإلمكانی�ةالتش�خص الت��اریخي ف�ي الواق��ع س��وى 

الثقافي. فھي الحریة التي تبدعھا الثقافة من اجل الرجوع لذاتھا بالقدر الذي یتناسب 
یة انكساره في وعیھا العملي. فمن الناحیة السیاس�یة لقیمة الرجوع وكیف إدراكھامع 

" نتاج األولیاءالكامل" و"الروح المحمدي" و"خاتم  اإلنسانفكرة " إلىكان الرجوع 
في رمزیتھا الثقافیة فقد  أما. وزوبعتھا العقائدیة الوھابیة أثارتھا حركةالحریة التي 

رجوع ال من خالل الواحدیة  القرآن والسنة. ولكنھ إلىكانت تعادل رجوع الوھابیة 
  االسالمي.  المذھبیة بل من خالل التقالید المتنوعة للكلّ 

ھ�د ارتفاع التصوف عن معض�الت الص�راع الم�ذھبي وتقالی�ده الض�یقة مّ  إن
الثقافی�ة والنفس�یة االجتماعی�ة حری�ة االجتھ�اد ال�دائم ف�ي رجوع�ھ  اإلسالمفي ذاكرة 

الصوفیة ورموزھا المتفتحة في التجارب  المعارف یة، من خالل كماألولىللمناھل 
كماال  األكثرالتباسا وفاعلیة، فألنھا  أشدھاالكامل  اإلنسانكانت فكرة  وإذاالفردیة. 

في استجابتھا لذخیرة القرون السالفة في بلورتھا روح القی�ادة المتس�امیة ونموذجھ�ا 
لفك�ر االس�المي في الشخصیة المحمدیة. وھ�ي الق�وة القائم�ة وراء اس�تعادة ا األعلى

واقع��ا  األف��رادالسیاس��ي لتقالی��ده المتج��ددة. اي جعل��ھ تش��خیص المب��ادئ العلی��ا ف��ي 
المغری��ة للمھ��دي ف��ي نزوع��ھ العمل��ي. وھ��و  األبدی��ة إفن��اء إمكانی��ةمقب��وال. وبالت��الي 

  معالمھ النظریة.  أكثرالنزوع الوجداني الذي خط كل من التشیع والتصوف 
رغ�م انعزالیت�ھ الخاص�ة.  آخ�ر إسالميیار من اي ت أوسعفقد كان التصوف 

الن التص�وف ك�ان  . وذلكیتأثر بھ أنالجمیع بما في ذلك التشیع  بإمكانولھذا كان 
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یقدم للجمیع في رمزیة اس�تنتاجاتھ بس�اط ال�ذروة الت�ي یمك�ن م�ن عالھ�ا  أن بإمكانھ
المسار المقطوع. وھ�و المس�ار ال�ذي حاول�ت الحرك�ة الش�یخیة خ�وض  أفقمشاھدة 

. فق�د ق�دم ل�ھ التص�وف اإلحس�ائيمؤسس�ھا احم�د  وأفع�ال أفك�ارربتھ الجدیدة ف�ي تج
 اإلس��ماعیلیةالم��ذاب ف��ي تقالی��د التش��یع العقالن��ي لص��در ال��دین الش��یرازي والھم��وم 

صیاغة "الشیعي الكامل" باعتباره النموذج ال�واقعي الثق�افي للرم�وز  إمكانیةللحجة 
فقد وحیة وطرق التشیع العملیة الالھوتیة. المتآلفة بین تجارب الصوفیة الفكریة الر

ترى في التجارب "الص�وفیة" للطری�ق "الش�یعي"  أنالشیخیة استطاعت استطاعت 
 أناي ، )األفعالالبقاء في كثرة الصفات الفعلیة ( إلىتحول الفناء في الذات  إمكانیة

ھریة تختزل في ذاتھا صفات الكل المتسامیة. وبالتالي مزاوجة قطبیة التصوف بظا
. وان ت���آلف كی���ان "الش��یعي الكام���ل" كتش���خیص ت��اریخي للرم���وز الثقافی���ة األئم��ة

المعقولی�ة الت�ي ح�اول عب�د الك�ریم الس�یما وأنھ�ا رم�وز معقول�ة.  أنھ�االمقبولة على 
الكام��ل ف��ي  اإلنس��انھ��ـ) من��ذ ق��رون بن��اء ھیكلھ��ا الفك��ري ف��ي ( ٨٣٢الجیل��ي (ت ـ 

. وان لإلنس��انهللا ھ��و النم��وذج المطل��ق  أن) انطالق��ا م��ن واألوائ��ل األواخ��رمعرف��ة 
. وبھ�ذا أنواعھ�اجلى أب� اإللھی�ةتتجلى فیھ الصفات  أنھو الكیان الذي یمكن  األخیر

المعنى فانھ یشكل معیارا ومحكا للربوبیة الحقة في حالة صقل ذاتھ الن تكون مرآة 
ی�ھ لطیف�ة ف وأقامعن نفسھ  أفناهتجلى على عبده كما یقول الجیلي " إذاالحق. فالحق 

ھو الفرد الكامل  اإلنسانيكانت ذاتیة كان ذلك الھیكل  فإذاذاتیة).  أو(صفاتیة  إلھیة
الوجود، ولھ یك�ون الرك�وع والس�جود، وب�ھ یحف�ظ  أمروالغوث الجامع. علیھ یدور 

في قص�ة  إلیھ أشارهللا العالم. وھو المعبر عنھ بالمھدي والخاتم. وھو الخلیفة الذي 
الكام�ل ھ�و "القط�ب ال�ذي ت�دور  فاإلنس�انودا حقیقیا ال مجازی�ا. آدم. والموجود وج

ابد اآلبدین.  إلىآخره. وھو واحد منذ كان الوجود  إلى أولھالوجود من  أفالكعلیھ 
محمد ولھ في "كل زمان اسم ما یلیق بلباسھ  األصليثم لھ تنوع في مالبس". اسمھ 

الجبرت�ي ع�ام  إسماعیلیخھ في ذلك الزمان". وقد اجتمع بھ الجیلي وھو بصورة ش
الرمزی��ة الثقافی��ة المطل��ق ھ��ي الرمزی��ة  ذل��ك یعن��ي، إنف��ي زبی��د. للھج��رة  ٧٩٢

المقبول��ة، باعتبارھ��ا الكی��ان ال��دائم ف��ي تنوع��ھ. فھ��و الموج��ود ال��دائم ف��ي تشخص��ھ 
العام فكرة الش�یعي الكام�ل، ف�ان  اإلطارقد صاغ في  اإلحسائيكان  وإذاالتاریخي. 

غة وح�دة امداھا العملي الممكن من خالل صی إلى إیاھاقد دفع محمد كریم كرماني 
الظ���اھر والب���اطن، الق���دیم والمعاص���رة، ف���ي فك���رة النقب���اء ـ القی���ادة، والنجب���اء ـ 

الفك���رة تس���تمد لغتھ���ا ورمزیتھ���ا م���ن مع���الم التش���یع إذ تس���تمد ھ���ذه المفرس���ون. 
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فعل السیاسي. وھ�ي والمقید في الوقت نفسھ بتقالید الرادیكالیة العملیة لل ،المتصوف
فك��رة الدول��ة الظاھری��ة للمل��ك،  وإمكانی��ةالنتیج��ة المنعكس��ة ل��یس فق��ط ف��ي ص��یاغة 

والباطنیة للقائد الدیني، بل وفي التخلص من علیاء السمو والرفعة المجردة للشیعي 
اتخ��اذ اس��مھ المناس��ب وم��ن ث��م الملموس��ین.  أفرادھ��ا إل��ى إنزالھ��االكام��ل م��ن خ��الل 

اي تل�بس لب�اس الش�یعي الكام�ل. بمعن�ى تشخص�ھ الت�اریخي ، ھولباسھ الالئق لزمان�
لھذه الرمزیة المعقولة في تقالید التشیع. فقد اعتبر نفس�ھ ھ�و مث�ال الش�یعي الكام�ل. 

التوحی�د  أثارھ�ام�ن م�آثر جوھری�ة الفع�ل الت�ي  أث�راالنتیج�ة األمر ال�ذي جع�ل ھ�ذه 
ف�ي ف�ي وق�ت الح�ق  ، كما ھو جل�يالوھابي في كینونة التصوف االجتماعي الفعال

  التیجانیة والسنوسیة. 
تأثیرھا ج�رى م�ن خ�الل  أنفقد تأثر كل منھما تأثرا مباشرا بالوھابیة. غیر 

م) ١٨١٥ك�ان احم�د التیج�اني (ت ـ  فإذاموشور الصوفیة العملیة وتراثھا الفكري. 
قد تأثر بالوھابیة رغم خالفھ معھا، فان ھذا التأثیر جرى من خالل انكسار دعوتھا 

  الصوفي. في تقالید الطرق السمانیة الخلوتیة ورصیدھا في الكلّ  عمللل
دعوتھ�ا بع�دم زی�ارة  األم�رالوھابی�ة ف�ي ب�ادئ التیجانیة الفك�رة شاطرت فقد 

والصالحین. ولكنھا تراجع�ت ف�ي نھایتھ�ا عنھ�ا. وھ�ي الظ�اھرة الت�ي  األولیاءقبور 
تأثرھ��ا بم��ا ، بمعن��ى تعك��س كیفی��ة الحرك��ة الناش��طة ف��ي التص��وف الطرائق��ي آن��ذاك

ف��ي اس��تنادھا عل��ى ى ذل��ك الحرك��ة الوھابی��ة للفع��ل االجتم��اعي. ونعث��ر عل�� أعطت��ھ
النبویة ووقوفھا المعارض من التأویل الباطني، ورفض التقش�ف المف�رط  األحادیث

التولی�ف  إل�ى األفع�الھذه  إسنادوالزھد، وقبول السعي نحو الثروة والعمل. وجرى 
المباش�ر ف�ي وح�دة "ال�ذكر العمل�ي" "لل�روح المحم�دي"  واإلس�المالجدی�د للتص�وف 

تق���دم للفك���ر  أنالسلس���لة الص���وفیة. بحی���ث اس���تطاعت ھ���ذه الوح���دة  أھمی���ةونف���ي 
التجول في الماضي وانتخاب ما یمكن انتخاب�ھ عل�ى ان�ھ اجتھ�اد  إمكانیةوالممارسة 

   فردي في ذكرھا من خالل اتصالھا المباشر بالروح المحمدي في قرآنھ وسننھ.
وقد تضمن ذل�ك ف�ي ذات�ھ دون ش�ك ح�وافز االجتھ�اد العمل�ي ف�ي اس�تجماعھ 

. وھي الوحدة التي ابتدأھا األولیاءوخاتم  األقطابالصوفیة عن قطب  األفكاروحدة 
نعثر علیھ في (جواھر المعاني) التیجانیة. ، كما الحكیم الترمذي وتوجھا ابن عربي

ة المنظوم�ة الفكری�ة الب�ن عرب�ي. ش�كلھا العمل�ي فق�د ج�رى انتزاع�ھ وم�ن وح�د أما
وختم الوالیة ف�ي ش�كلھا العمل�ي. وھ�و االنت�زاع ال�ذي  األقطاببمعنى انتزاع قطب 

وفره فصل السلطة الصوفیة واقتطاع ما یمكن اقتطاع�ھ منھ�ا عل�ى ان�ھ الفع�ل ال�ذي 
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یزكی��ھ ذك��ر ال��روح المحم��دي. وبھ��ذا تك��ون التیجانی��ة ق��د ص��اغت م��ا یمك��ن دعوت��ھ 
 األص��ل إل��ىد ف��ي التولی��ف العمل��ي للتص��وف م��ن خ��الل الرج��وع بالتس��نن الجدی��

والمح��ك  األولالمرج��ع  إنھم��االمحم��دي (الكت��اب والس��نة) والتعام��ل معھم��ا عل��ى 
 فأنھاكان ذلك یبدو في مظھره سلفیة مكثفة،  وإذاالنھائي في تحدید الحق والحقیقة. 

 ، وذل�ك ألن�ھةالطرائقی�ة الض�یق عل�ى أط�ره اخروج� كانت تعني في تقالید التص�وف
 أم�امق�د فس�ح المج�ال یك�ون الواقعیة لالجتھاد العملي الجزئي. وبھذا  اإلمكانیةفر وّ 

تحط��یم قواع��د الط��رق  إلمكانی��ةكس��ر ط��وق المنظوم��ات الكلی��ة. وبالت��الي التمھی��د 
ت��ذویبھا (التیجانی��ة) لسلس�لة التص��وف الروحی��ة ف��ي ال��ذكر  أم��اومقوماتھ�ا التقلیدی��ة. 
ف�ر لھ�ا الفرص�ة الحی�ة لالجتھ�اد العمل�ي. وھ�ي محم�دي فق�د وّ المباشر م�ع ال�روح ال

الفج�وة الت�ي خرج�ت منھ�ا، وإن بطریقتھ��ا الخاص�ة، االدریس�یة وفرعاھ�ا (الختمی��ة 
ف���ي رفض���ھا مب���دأ  أو، أص���والوالسنوس���یة) س���واء ف���ي اعتبارھ���ا الق���رآن والس���نة 

ف��ي  راألفك��ااالجتم��اع، وك��ذلك جعلھ��ا ال��ذكر وال��ورد فع��ال فردی��ا. فق��د كان��ت ھ��ذه 
ت�اریخي الص�یغة الص�وفیة للوھابی�ة. وھ�و اث�ر واض�ح ف�ي عي المضمونھا االجتم�ا

  م). ١٨٥٩شخصیة مؤسسھا احمد بن ادریس وتابعھا احمد السنوسي (ت ـ
یس��تعید ف��ي شخص��ھ الرم��ز الفعل��ي للوھابی��ة. وان  أنلق��د ح��اول السنوس��ي 

رة اي ض��رو، سیاس��یةعی��ة الطاقات��ھ االجتما أقص��ى إل��ىیوص��ل م��ا ف��ي تص��وفھ 
قد أثبتت خلق دولتھ الجدیدة بالطرق السلمیة. و وإمكانیة األول اإلسالم إلىالرجوع 

انكسار تقالید االدریسیة ـ الختمیة في مھدویة الس�ودان. و الطرق قیمتھا النسبیةھذه 
م��ا ف��ي  إل��ىفق��د ت��أثر محم��د احم��د المھ��دي بتقالی��د الختمی��ة، والت��ي اس��تندت ب��دورھا 

اعتبارھ�ا الق�رآن والس�نة ، م�ن خ�الل ش�ر وعمی�ق للوھابی�ةاالدریسیة من اثر ال مبا
ھ�ي فاعتبارھ�ا ال�ورد وال�ذكر ش�أنا فردی�ا. ك�ذلك ، واإلجم�اع، ورف�ض مب�دأ أصوال

في مجرى تطورھ�ا م�ا ھ�و ممی�ز  أفرزتالتي ، الفاعلة في حركة المھدي األصول
الخ��روج م��ن ع��الم التص��وف القل��ق  إلمكانی��ة أیض��ا، وب��األخص إثباتھ��اللسنوس��یة 

النتیجة ف�ي نعثر على النموذج الرومانسي لھذه الدولة السیاسي. و أفق امل إلىوالخ
التي رمتھا  األخیرةعبد القادر الجزائري. فھو یبدو كما لو انھ الشعلة  األمیرحركة 

 وأذواقھ�ا أحوالھ�ا(الفتوحات المكی�ة) ف�ي تودیعھ�ا لق�رون "الفتوح�ات" الطویل�ة ف�ي 
ف�ي تاریخھ�ا  أدتفي منازلة منازلھا، التي  األخیرةعوة الد ، أووتأمالتھا الروحانیة

ش�أن الق�وة الفاعل�ة ف�ي تجری�داتھا (الفتوح�ات) الھائل�ة عن�د تخ�وم الق�رن  إعالء إلى
الدول�ة السیاس�ي  أف�ق إل�ىنق�ل منازل�ة منازلھ�ا بمعن�ى الثامن عشر ـ التاس�ع عش�ر. 



105 

(الفتوح�ات) ال  باعتباره الحد الفاصل بین مطلع�ین وح�دین وب�اطنین وظ�اھرین. ف�ـ
، كعبت��ھ الذاتی��ة أم��امس��وى مھم��ة المش��اركة فیھ��ا والخ��روج منھ��ا  ألتباعھ��اتعط��ى 
 األناعبد القادر الجزائري نفسھ عندما واجھ " األمیراالكتشاف الذي واجھھ بوصفھ 
ف�ي  األعیان" في ذاتھ. فقد اكتشف في نھایة منازالتھ "انقالب عینھ، وجمیع اإللھیة

المعش��وقة الت���ي ھ��ي غی��ر مرموق��ة، المعلوم��ة المجھول���ة، ع��ین ھ��ذه  إل��ىعین��ھ، 
والمغمورة المسلولة، والباطنة الظ�اھرة، والمس�تور الس�اترة، الجامع�ة للتض�اد، ب�ل 

ر ذات�ھ التغی�ر ال�ذي غیّ�. بعب�ارة أخ�رى، ان�ھ اكتش�ف المناف�اة والعن�اد" أن�واعلجمیع 
ذات المعش�وقة  إل�ىل�ھ ك�ز ك�ل م�ا فی�ھ وحوّ االنقالب الذي رّ  ، أوفي نظره واألشیاء

من عبارة ـ  بأكثریعبر عنھ  أناي كل ما ال یقدر ، والحاویة على عین المتناقضات
وصلتھا وحصلتھا. وبعد التعب والعنا ومعان�اة الض�نا، وج�دت ھ�ذه المعش�وقة  إني"

النتیج�ة ، باعتبارھ�ا ھو الطالب والمطل�وب والعاش�ق والمعش�وق بأنھ". وتبین لھ أنا
ف�ي طل�ب ذات�ي. وال كان�ت  إالفي قولھ ـ "ما كان ھج�ري لل�ذاتي  التي جعلتھ متیقنا

 إالعل�ي، وال ك�ان س�فري  إال، وال تفتیشي إلي إاللنحلتي. وال وصولي  إالرحلتي 
لكنھ�ا ". فھي النھایة المش�رقة الت�ي تواجھھ�ا ال�ذات الباحث�ة ع�ن ذاتھ�ا. إليمني في 

لفك��رة العریق��ة ف��ي ش��أن م��ا ف��ي تص��وف الق��رن التاس��ع عش��ر، ل��م یج��ر دم��ج ھ��ذه ا
سیاس���ي عي الالثقافی���ة ب���وعي ال���ذات االجتم���ا إس���المیتھاص���وفیتھا والعمیق���ة ف���ي 

 اإلنس��انیةالت��اریخي. فق��د ك��ان الت��اریخ الممك��ن والمعق��ول ھن��ا ھ��و "ت��اریخ" ال��ذات 
المتس��امیة. فھ��و  األخالقی��ةاي ت��اریخ المعقولی��ة الذاتی��ة ف��ي ق��یم ومع��اییر "، الخال��دة
یتجل�ى  أنالباطن التاریخي للتصوف  بإمكاننھائي الذي كان والحد ال األولالمطلع 

الم�رات "ل�و  إح�دىیسمع نفسھ تقول في  أن بإمكانھفي مظاھره الفعلیة. ولھذا كان 
فن�اءه ف�ي وال یعن�ي ذل�ك س�وى ". إتب�اعي إالكان موسى بن عمران حی�ا م�ا وس�عھ 

ر عنھ�ا الجیل�ي م�ن الكامل" بالصیغة التي عب إنسانھا" أومسار "الحقیقة المحمدیة" 
 األخ�ر"كل من اجتمع وآخر في مقام من المقامات الكمالیة كان كل منھم�ا ع�ین  أن

تتمظھ�ر ف�ي لس�ان ال�دعوة الفاعل�ة  أنالنتیج�ة م�ن كان البد لھ�ذه في ذلك المقام". و
المتقمصة لتراثھا المحمدي العریق في مواجھة ال�وحي اآلم�ر ـ "انظ�ر م�ا ل�م تكن�ھ 

ك�ان ینبغ�ي ل�وعي إذ بنعم�ة رب�ك فح�دث".  أمارج یدعو بھ ـ "حتى كنتھ"! آنذاك خ
الخط�وة الض�روریة لت�ذلیل ، بوص�فھا یتنقى عل�ى لھی�ب الت�اریخ القھق�رى أنالذات 

الخال��دة، النھ��ا تفص��لھا ع��ن احتكامھ��ا ال��دائم لمرجعی��ات  اإلنس��انیةت��اریخ ال��ذات 
 ل��ىإالماض��ي وتح��ول شخص��یاتھا بم��ا ف��ي ذل��ك الكب��رى (موس��ى وعیس��ى ومحم��د) 
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ف�ي عب�ارة الجزائ�ري، م�ا وتعك�س ھ�ذه الص�یغة كیانات منفی�ة ف�ي فع�ل "الحقیق�ة". 
الفھم الجدید في الدین التلید"، تناقضھا اللغوي ودینامیكیتھ�ا الداخلی�ة. وھ�و باسماه "

ذات التعبیر الفكري في استفادتھ العملیة من اآلیة القائلة ـ "لقد كان لك�م ف�ي رس�ول 
ومنع�ھ، وس�لط  أعط�اهثال من وجھة نظر معاملة الحق لھ (حسنة". اي الم أسوةهللا 

علی�ین واھبط�ھ منزل�ة العبی�د)؛  أعلى إلىعلیھ وجعل الحرب دول، ورفعھ  األعداء
ومن وجھة نظر معاملتھ لربھ (سواء في تحققھ بالعبودیة �، والقیام بحق الربوبی�ة 

فقد صدقوه وك�ذبوه، معاملة الخلق لھ  ( إلىفي كل ما لھ صلة بالشریعة)؛ وبالنظر 
الخیر لھم،  وإرادة، إیاھممعاملتھ للخلق (في محبتھ  إلىوابغضوه)؛ وبالنظر  أحبوه

ترتی�ب الوح�دة  إنن�ا نق�ف ھن�ا أم�ام إع�ادةوالصبر علیھم، ورؤیة وجھ الحق ف�یھم). 
. وبالت�الي التش�خص الت�اریخي اإلنس�انیةواالن�ا  اإللھیة األناالممكنة في تناسقھا بین 

س��بكھا ف��ي قال��ب الفع��ل  وإع��ادةالص��وفیة  اإلس��الملكب��رى ف��ي وحدانی��ة للرم��وز ا
في  واإلنسانالصلة الجدیدة بین هللا  أوالفعل الجدید في الدین التلید،  أواالجتماعي، 

بع��ث  إل��ىالنتیج��ة بالض��رورة ق��د أدت ھ��ذه . واألرق��ىش��كلھا المعاص��ر ونموذجھ��ا 
دة الجدی�دة ل�وعي ت�اریخ ال�ذات االس�تفاوھذا بدوره ل�یس إال  جوھریة الفعل والحق.

) إلی�ھ(الس�فر من�ھ فی�ھ  األخالق�يالخالدة ولكن في مضمار البح�ث العمل�ي  اإلنسانیة
. وبالتالي تحطیم قیود الالھوت اإلنسانیةوما یالزمھا بالضرورة من صعود للنزعة 

ب���ادات العتقالی���د المتمرك���ز ف���ي تقلی���دیات الم���ذاھب ومرجعیاتھ���ا المتحج���رة ف���ي 
 إیاھ�اومن ثم تحریرھا للذھنیة المتأملة في مراقب�ة م�ا یج�ري وحص�رھا . والعادات

 إمكانی�ةالمتس�امیة. مم�ا یعی�ق عل�ى الفع�ل االجتم�اعي  األخالقی�ة(الحریة) في قیود 
 ، أوذره في منظومات السیاسة المستقلة باعتبارھا بنى مشروعة للب�دائل الممكن�ةجت

  االحتواء المتراكم لوعي الذات التاریخي. 
 إالوعي الذات التاریخي ال یمكنھ التمظھ�ر بص�یغة الفع�ل الم�درك لذات�ھ  إن

محك القدرة االجتماعیة واستعدادھا في تج�اوز واقعھ�ا  ، بوصفھافي میدان السیاسة
األمی�ر  كان�ت حرك�ة وإذاقیم�ة الحرك�ة والتق�دم.  وم�ن ث�م إدراك. أفض�لما ھو  إلى

 األخالقی��ةیاغتھا بمع��اییر ق��د ج��رى ص�� وأفعال��ھ آرائ��ھالجزائ��ري ف��ي  عب��د الق��ادر
معاییر البدیل السیاسي االجتماعي، فان ذل�ك ال یعن�ي خلوھ�ا بالتقلیدیة المتسامیة ال 

ال�دورة الت�ي ك�ان م�ن الس�یما وأنھ�ا . األخالقی�ة ألفعالھ�االسیاس�ي  األف�ق إدراكمن 
بن�اء الھیك�ل  إل�ىالصعب البقاء فیھا والتجرؤ ف�ي الوق�ت نفس�ھ عل�ى الخ�روج منھ�ا 

ف��ي  األق��لسیاس��یة والقومی��ة للع��الم العرب��ي، عل��ى عی��ة الي للكینون��ة االجتماالنظ��ر
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مغربیتھ. ومن ھنا تناقضات ال�ذات الفردی�ة واالجتماعی�ة، االجتماعی�ة  أوجزائریتھ 
 أس�لوبایكون  أنكل ما لم یتجذر بعد في ما یمكنھ  ، أووالسیاسة األخالقوالقومیة، 

لقومي. وھو التناقض الذي تكس�ره وتعی�د او السیاسيو حیا لوعي الذات االجتماعي
السیاس��ة لمط��امح ال��روح  إخض��اعالمتج��ذرة ف��ي  األخالقی��ةلحم��ھ م��ن جدی��د آلی��ة 

ل�ھ.  األخالق�ياي بحثھا عن االس�تعداد ال�ذاتي للفع�ل والتأس�یس النظ�ري ـ ، المطلق
وتقییده في الوقت نفسھ بقیود المیتافیزیقیا المغری�ة. فق�د انطل�ق ھ�و ھن�ا م�ن الفك�رة 

الحق�ائق الكامن�ة  أولھا ابن عربي عن االس�تعداد ف�ي الممكن�ات،  أسسلعمیقة التي ا
. ف���ا� كم���ا یق���ول الجزائ���ري "ال یعط���ي حقیق���ة وذات���ا م���ن ذوات األزلفیھ���ا من���ذ 

م�ا علم�ھ منھ�ا حال�ة عدم�ھ لطلب�ھ  إالوالص�فات  األح�والم�ن  إیجادهالممكنات حال 
انق��الب الحق��ائق مح��ال".  أن إذ ذل��ك باس��تعداده وطبع��ھ ال��ذي ھ��و مقتض��ى حقیقت��ھ.

تفت�رض  أنالھائل�ة ل�وعي ال�ذات دون  اإلمكانی�ات أعماقھاالفكرة في تتضمن ھذه و
تجس��یده ف��ي الفع��ل السیاس��ي. ولكنھ��ا تفترض��ھ كتف��اؤل ق��ادر عل��ى التم��ام  إمكانی��ة

باعتباره مغزى وغایة المساعي الحرة في بحثھا ع�ن الكم�ال. فك�ل م�ا ف�ي الوج�ود 
مم�ا ك�ان. وان عالمن�ا  أفض�ل إب�داع باإلمك�انده الذاتي. وانھ ل�یس ھو تجل الستعدا

، بینم�ا من�ذ ق�رون عدی�دة وان أس�س لھ�ذه الفك�رة  لغزال�يقد سبق لالعوالم. و أفضل
یك�ون مس�تعدا لتقبلھ�ا بم�ا ف�ي ذل�ك تطویعھ�ا  أنابن عربي في ك�ل م�ا یمكن�ھ  أذابھا

تقالید التصوف ما بعد الغزالي  كان نموذجھا المثالي في وإذاالتغییر.  إلرادةالعملي 
، أیض�االقدر  أسرارقد انحصر في قطع منازل المسیر نحو الحق باعتباره سرا من 

م�ا فیقدر االرادة التي حاول الجزائري التأسیس لھا  أیضافانھ كان یتضمن في ذاتھ 
 إالاسماه باالستعداد الباطن لالنتقال (التغیر). فالحق كم�ا یق�ول الجزائ�ري م�ا ھ�و "

ل�ذلك. وھك�ذا  وإرادتھ�مبطل�بھم االس�تعدادي  إلیھ�االوجود تلك الحالة المنتقل  إعطاء
". أنفس�ھمفي جمیع المخلوقات. فما حكم عل�یھم غی�ر  األحوالعلى الدوام في جمیع 

تعمی�ق  إل�ىالذي ی�ؤدي  اإلدراك. وھو بأنفسھمفا� ال یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما 
ف��ي شخص��یة الجزائ��ري  أیض��امالمح��ھ الفردی��ة  التح��دي العنی��د، وال��ذي نعث��ر عل��ى

بق��اء ھ��ذه الفك��رة ف��ي حی��ز المنظوم��ة  أن إالوص��راعھ ض��د االح��تالل الفرنس��ي. 
القی��ام بتث��ویر االس��تعداد ال��ذاتي للحری��ة االجتماعی��ة.  إمكانی��ةل��م یع��ط لھ��ا  األخالقی��ة

حذ بمعنى توجیھھا في تیار العقلن�ة السیاس�یة. فق�د بقی�ت ھ�ذه الفك�رة تت�راوح ف�ي ش�
م�ن  األخالق�يالمساعي الفردیة نحو بلوغ رتبة "العبادة الذاتی�ة"، اي بل�وغ المطل�ق 

 إالوال�ذي ال یص�ح ب�دوره  إخالص�اخالل بلوغ الوالیة. بمعن�ى اكتس�ابھا باالجتھ�اد 
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بع��د معرف��ة حقیقتھ��ا وب��ین محتوی��ات  إالبع��د "م��وت ال��نفس"، مم��ا ال یمك��ن بلوغ��ھ 
تجل��ي رحمتھ��ا  إدراكھ��م س��رھا ال��واقعي دون "الحقیق��ة المحمدی��ة" الت��ي ال یمك��ن ف

  حقیقة الحق في الموجودات. بوصفھا الكاملة، 
تؤسس من خالل جوھریة الفعل والحق لروح  أنھذه الفكرة  بإمكانلقد كان 

" العریقة األدیانھذه الوحدة ظلت محصورة في "وحدة  أنالتسامح والوحدة. حقیقة 
. بمعنى وحدة القصد في ١ربي والجیليفي صوفیتھا والناضجة في منظومات ابن ع

م��ا قص��د عاب��د  إذومش��اھدتھ.  إدراك��ھالعب��ادة. فالك��ل تعب��ده. وك��ل یعب��ده عل��ى ق��در 
الحقیقة المس�تحقة للعب�ادة وھ�و  إالبعیادتھ للصورة التي عبدھا كما یقول الجزائري 

هللا . ولكنھم جھلوا ظھورھا المطلق فجھلوھا عل�ى التحقی�ق وعرفوھ�ا ف�ي الجمل�ة. 
 إل��ىكس��ر ش��وكة االنغ��الق ال��ذاتي والخ��روج  إل��ىالفك��رة بالض��رورة ق��د أدت ھ��ذه و

العملي العمیق  األخالقير عن محتواھا التي عبّ ، الحقة اإلنسانیةلالنا  األوسع األفق
. فقد سبق للفكر الص�وفي أن الحدیث القائل ـ "ال ھجرة بعد الفتح ولكن جھاد ونیة"

 اإلدراكعلھ��ا الجزائ��ري ج��زءا م��ن منط���ق بالص��یغة الت���ي جھ��ذه الفك��رة  ط��ّوع 
، التوحیدي الحق لسریان االحدیة ب�ال س�ریان، ورؤی�ة الوج�ود الح�ق ف�ي ك�ل ش�يء

كان  حتقره ویزدریھی"ال یھجر شیئا من المخلوقات بان  أن إلىیؤدي بالمرء والذي 
غی�ره، وعل�ى اي دی�ن ك�ان وعل�ى اي مل�ة ونحل�ة  أوما كان ذل�ك المخل�وق حیوان�ا 

  كلھا شعائر هللا".  ھافأنحصل. 
 األوس�ع اإلط�ار إلىھنیة العربیة للخروج ذلقد ساھمت ھذه الفكرة في دفع ال

الكامل" مقابل  اإلنسان" أولویةذات القومي. وان تبقى في الوقت نفسھ على اللوعي 
عل�ى المس�اواة القانونی�ة ف�ي  األخالقيالكینونة االجتماعیة الكاملة، والعطف  أولویة

ة الموحدة. وفي ھذه العملی�ة المتناقض�ة ج�رى تفتی�ت الغم�وض الفك�ري عدالة الدول
والسیاسي للرومانسیة الصوفیة والتي حصلت على نموذجھا الرفی�ع ف�ي الجزائ�ري 

الفرنس�یین مقاب�ل رھ�ان  أعدائ�ھ أمامواستعداده للمنازلة الفروسیة في معركة فردیة 
ك�س بمعن�ى م�ا الثق�ة المطلق�ة كان ھ�ذا التح�دي یع وإذابقاؤھا حرة.  أوالجزائر لھم 

ر ف��ي واقعیت��ھ ع��ن افتق��اد ال��وعي االجتم��اعي ب��النفس والس��ذاجة السیاس��یة، فان��ھ عبّ��

                                                 
غ��اني. وق��د أش��ار إل��ى ذل��ك متتبع��ا اث��ر لق��د أث��رت فك��رة وح��دة األدی��ان ت��أثیرا قوی��ا بم��ا ف��ي ذل��ك ف��ي شخص��یة األف ١

المتصوفة. إال انھ أدرك في مجرى تطوره الفك�ري والسیاس�ي ض�عف ھ�ذه الفك�رة األخالقی�ة ف�ي واقعیتھ�ا التاریخی�ة. 
مما جعل من رفضھا أسلوب إدراك األنا التاریخیة. اي انھ سار ف�ي االتج�اه ال�واقعي والعقالن�ي ل�وعي ال�ذات الثق�افي 

 بداع الفكري للغزالي. متتبعا حقائق اإل
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لمنظوماتھ الثقافیة الحیة والمتجذرة في كینونتھ السیاسیة التاریخیة. وھ�ي الحص�یلة 
تفتی��ت المنظوم��ات الثقافی��ة عب��ر  الت��ي ك��ان یمك��ن بلوغھ��ا م��ن خ��الل نفیھ��ا ال��ذاتي

دمج�ھ ف�ي  أواع�ل، فانبع�اث التص�وف ال إلیھ�ا أدىباعتبارھ�ا النتیج�ة الت�ي  "الملیة"
الحرك��ة الوھابی��ة. فق��د ك��ان اش��تراكھ الفع��ال ف��ي  أثارت��ھتی��ار الفع��ل السیاس��ي ال��ذي 

انھ حلل قواعده الجامدة وتقنیناتھ  إذانھیار كیانھ التقلیدي.  أسلوب أیضاالسیاسة ھو 
جتم��اعي. مم��ا ادخلھ��ا بالض��رورة ف��ي می��دان الفع��ل اال إرادةالفردی��ة ف��ي  ل��إلرادة
لمھم��ات السیاس��ة وعالمھ��ا. وبالت��الي اس��تعادة ال��روح االس��المي  المباش��ر اإلدراك

ال��دعوة  إس��المانبع��اث مقوم��ات وح��وافز وم��ن ث��م . اإلص��الحیةالعمل��ي ف��ي ص��یغتھ 
كانت ھذه العملیة ق�د اس�تلزمت  وإذاـ القرآن والسنة.  األساسیةوالرسالة ومصادره 

ف�ي المنظوم�ات الص�وفیة الثقافی�ة والت�ي یمك�ن ص�یاغتھا   األولوی�اتترتی�ب  دةإعا
 ةتاریخی�م�ن الناحی�ة التطابق�ت  فأنھ�االعامة بعبارة ظھور الباطن وبط�ون الظ�اھر، 
الخ�روج الص�عب م�ن دھ�الیز  أت�ونمع صیرورة ما یمكن دعوتھ بحرق الذات ف�ي 

  الخمول التاریخي. 
وقف�ت عن�د ح�دود لكنھ�ا ة الفع�ل السیاس�ي. لقد اكتشفت الحركة الصوفیة قیم�

الدول�ة  أف�قذوبان�ھ ف�ي  إمكانیة أمام. وبالتالي فسحت المجال ةالسیاسیتھ تأصیل قیم
 األثرمصدر جوھري (ومستقل) للفكر والممارسة العملیة. وھو  إلىتحولھ  أندون 

والرادیك��الي  اإلص��الحيف��ي بل��ورة شخص��یات الفك��ر  األول��ى أجنت��ھال��ذي س��نلمح 
الحرك�ة الص�وفیة ف�ي  أدخلتھ�االمس�اھمة الكب�رى والوحی�دة الت�ي ، بوصفھا حافظالم

لن�ة الج�زء الممك�ن عقلنت�ھ م�ن وبالت�الي عقذاتھ�ا.  إدراكتثویر الذھنیة العربیة نحو 
الس�یما وان�ھ تراث التصوف في قیمة الفعل االجتماعي وأفق�ھ السیاس�ي ف�ي الدول�ة. 

 األم��ةدون بل��ورة قیم��ھ الجدی��دة ف��ي ال��ذي ك��ان م��ن الص��عب تحدی��د مالمح��ھ  األث��ر
 ألھمی��ة األول اإلدراكووعیھ��ا ال��ذاتي باعتبارھ��ا العملی��ة الت��ي اس��تثارت مش��اعر 

ف�ي حص�یلة المح�اوالت الت�ي ذل�ك ك�ل ومن الممك�ن العث�ور عل�ى العربي.  ءاالنتما
س��اھمت ف��ي عق��ل مختلف��ة ومتباین��ة فكری��ة عی��ة ومثلتھ��ا حرك��ات وشخص��یات اجتما

 أظھ�رتالتي  قد كانت ھذه بدورھا األطواریھ الدیني والعقلي. والذات العربي ووع
تح���دد  أنف���ي ال���وعي ال���ذاتي، ولك���ن دون  وب���ة واإلس���المف���ي آن واح���د قیم���ة العر

الحالة التي ، بوصفھا في ذاتھا واإلسالم. بمعنى كمون العربیة إدراكھاماھیتھما في 
. أخ��رىوالمس��تقل ت��ارة  ن�ت المقدم��ة التاریخی��ة والفكری�ة لوعیھم��ا المتوح��د ت�ارةكوّ 

التي وجدت میدان تجلیھ�ا ف�ي انعت�اق  بمعنى تمھیدھا في آن واحد لعقالنیة الضمیر



110 

لتي وجدت میدان تجلیھا ا، اإلسالمیة اإلصالحیةالوجدان وطالقة اللسان؛ وعقالنیة 
  في الجھاد واالجتھاد الثقافي والسیاسي. األرقى

***   ***   ***  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



111 

  

لط��قة اللسان  الوحدة ا��ية-عق��نية الضم��  :الباب الثا��

  .الوجدان وانعتاقو��ص�� ا��ر�ان 
  

 ول:اا .ا ا و ا   

  

لقد ط�وت الوھابی�ة ف�ي رمالھ�ا بقای�ا األط�الل المندرس�ة لع�والم تبجح�ت ف�ي 
ة وعظ��ام أولیائھ��ا غض��ون ق��رون م��ن االنحط��اط الثق��افي بقدس��یة أحجارھ��ا المتن��اثر

التالف��ة. واس��تطاعت أن تكش��ف ف��ي زوبع��ة عواص��فھا العملی��ة ع��ن القیم��ة اإلیمانی��ة 
والعقلیة للجھاد. وان تب�رھن أیض�ا عل�ى أن التوحی�د ھ�و الكلم�ة الوحی�دة الحق�ة ف�ي 
الوجود. وأفلحت من خالل الكلمة جعل القران والس�نة إمام�ا للموح�دین. وأدى ذل�ك 

ة الكلم�ة (القرآنی�ة) وتطبیقھ�ا العمل�ي (الّس�نة) ف�ي ك�ل م�ا موضوعیا إلى ت�الزم قیم�
  أرادت الوھابیة قولھ وفعلھ.

ووج��د ذل��ك انعكاس��ھ المباش��ر وغی��ر المباش��ر ف��ي تحری��ك ذاك��رة التص��وف 
"الحر" في استدراك قم�ة ومعن�ى التأوی�ل الص�وفي لآلی�ة القرآنی�ة القائل�ة  نشیطھاوت

تباع�ھ التقلی�دیون م�نھم والج�دد أن بإمكان "نسوا الھ فأنساھم أنفسھم". غیر انھ لم یك
آنذاك بلوغ مستوى تحدي حقیقة الذات على مثال البسطامي، وال حقیقة الحق عل�ى 

نھم أمثال الحالج، وال حقیقة البدائل المنظومیة على مثال الغزالي وابن عربي. إال 
على  ج العارم للوھابیة إلى نفض غبار النسیان المتراكمااضطروا تحت ضغط الھی

  ذاكرة العقائد العملیة.
والزم ذلك الجمیع عل�ى ش�حذ ال�ذھن والعاطف�ة ف�ي تأم�ل الكلم�ات ومعانیھ�ا. 

نھ�م اخ�ذوا یت�ذكرون المعن�ى الخف�ي ف�ي أومن ثم تتبع خطاھ�ا ف�ي العب�ارة. كم�ا ل�و 
ساحریة الكلمة القرآنیة باعتبارھا آیة، و"المعجزة" التي صنعت على مثالھا نموذج 

  میة. الحضارة اإلسال
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فقد لض�مت الحض�ارة اإلس�المیة كلماتھ�ا م�ن ح�روف معاناتھ�ا المرھق�ة ف�ي 
ص��یحات المع��ارك وص��مت الزاھ��دین، وم��ن س��فاھات الم��اجنین وورع المتق���ین، 
وش��طح الع��ارفین وھم��س العاش��قین، وم��دیح الش��عراء وھج��ائھم، وخالف��ات الفق��ھ 

ة األبرار واألن�ذال، وتفریعاتھ، وتمنطق الكالم وتشقیقاتھ، وأزھقت في معاناتھا حیا
س��فل س��افلین"، أوزّك��ت أرواح أبطالھ��ا ف��ي "أعل��ى علی��ین" وأنزل��ت أراذلھ��ا إل��ى "

واس�تثارت ف��ي ظاھرھ��ا وباطنھ��ا لع��اب الرج��ال والنس��اء وحن��ین الش��یوخ والص��بایا 
وعقل العقالء وبالدة البلداء، وألزمت الجمیع مع ذلك باالحتكام إلى م�ا ف�ي منطقھ�ا 

ترس��یخ القناع��ة واالقتن��اع بك��ل المتض��ادات الممكن��ة ف��ي  التوحی��دي م��ن ق��درة عل��ى
  الوجود والفكر.

ووض���ع ذل���ك الق���وى "المتھ���ورة" و"الث���ائرة" أم���ام مھم���ة تأم���ل النص���وص 
الخالدة. وبالتالي تحری�ك الوج�دان العقائ�دي والالھ�وتي بالش�كل ال�ذي اخ�ذ یتحس�س 

رب��ي وانح��الل متناھی��ة للح��روف غی��ر أن تتھش��م الكی��ان الثق��افي العغی��ر ال الحرك��ة
تاریخ�ھ السیاس��ي جع��ل م�ن الص��عب علیھ��ا إیج��اد الص�لة المعقول��ة ب��العوالم الثقافی��ة 
المتراكم��ة للخالف��ة فیم��ا وراء الق��رآن والح��دیث. أي ان��ھ ل��م یك��ن بإمكانھ��ا التعام��ل 
المباشر مع الكم الھائل من حروف المعاناة المتراكمة في ووعي الثقافة اإلس�المیة. 

لنصوص المقدسة إلى معترك الحیاة الواقعی�ة، واالقتن�اع الح�ر إال أن مجرد إنزال ا
والقناعة الجازم�ة بم�ا ف�ي ھ�ذه النص�وص م�ن اث�ر ق�اھر ومرجعی�ة دائم�ة للص�الح 
واإلص�الح، أدى بالض�رورة إل�ى تعمی��ق رمزی�ة الكلم�ة. وإذا كان��ت ھ�ذه الكلم�ة ق��د 

أنھ��ا تمرك��زت وترك��زت ف��ي "التوحی��د" وعبارات��ھ القلیل��ة، ف��ان ذل��ك یكش��ف ع��ن 
  الصیغة المناسبة الستدرار معاني "الفعل الحق".

إن استدرار معاني الفعل الحق یعني تحویلھا إلى نماذج مثل�ى لتجل�ي رم�وز 
التوحید. مما یفترض بحد ذاتھ تعمی�ق الوج�دان الفاع�ل ف�ي تأم�ل ال�نص ومفردات�ھ. 

ك وھي نتیجة وجدت تجسیدھا األرقى حینذاك في "التصوف الفاع�ل". ول�م یك�ن ذل�
بسبب تحویلھ لغة الضمیر القرآني إلى ضمیر المخاطبة الروحیة للذات السائرة في 
"طریق الح�ق" فحس�ب، ب�ل وبس�بب تأسیس�ھ المب�دئي  الس�تظھار ھ�ذا الض�میر ف�ي 
الفعل السیاسي. وھو اثر سیتجلى بصورة متزایدة في إب�داع أدب�اء وعلم�اء النھض�ة 

ء صیغة االس�تلھام البی�اني والوج�داني، العروبیة واإلسالمیة. حیث اتخذ  عند األدبا
  وھند العلماء صیغة االستلھام الوجداني والعملي.



113 

فق��د ك��ان التص��وف الحلق��ة األخی��رة الت��ي ل��م تفق��د بریقھ��ا ف��ي سلس��لة الوج��ود 
الت��اریخي للع��رب، وذل��ك لفنائ��ھ الوج��داني ف��ي حق��ائق اإلس��الم المتج��رد ع��ن واق��ع 

سیاس�یة. إذ بق�ت كلمات�ھ وعبارات�ھ ی�ة والاالنحطاط العثماني وض�مور العربی�ة الثقاف
متغلغلة في مسامات اش�د الفئ�ات تخلف�ا وأكثرھ�ا رفع�ة، كم�ا ل�و ان�ھ واصطالحاتھ ال

الصدى المجھول لعالم مجھول. وھو واقع یمكن فھم�ھ ف�ي ح�ال النظ�ر إل�ى م�ا ف�ي 
إب��داع التص��وف م��ن خی��ال ذّوب ف��ي عبارات��ھ حق��ائق اللس��ان والوج��دان والعرف��ان 

في مجرى قرون االزدھار اإلسالمي. لھذا كان بإمكانھ االختباء في قاع   المتراكمة
الزوای��ا وف��ي خلج��ات الض��میر وعق��ل العق��الء وحن��ق الفقھ��اء وجھ��ل العام��ة ورث��ة 
الفق��راء وزھ��و األغنی��اء. ول��م تخ��ل كتاب��ات األدب��اء والش��عراء والمفك��رین والساس��ة 

ینیات القرن العش�رین م�ن الكبار للنصف الثاني من القرن التاسع عشر وحتى عشر
اثر مباشر وغیر مباشر للتصوف فیھا. إذ نعثر علیھ في كتابات الطھط�اوي وخی�ر 
ال��دین التونس��ي، واألفغ��اني ومحم��د عب��ده، والك��واكبي وأم��ین الریح��اني، والش��دیاق 
والم��ویلحي. وھ��و اش��تراك یعك��س ف��ي می��دان اللغ��ة رد الفع��ل التلق��ائي عل��ى م��ا ف��ي 

العمل�ي م�ن تض�ییق للوج�دان اآلخ�ذ ف�ي االنعت�اق م�ن أس�ر  تحجر الوھابیة وصلفھا
الحی��اة الرخ��وة ف��ي ض��واحي العثمانی��ة المتھرئ��ة. ف��إذا كان��ت الوھابی��ة ق��د اس��تثارت 

المتحزبة، فإنھا لم تستطع أن تؤس�س إلش�كالیة االنتم�اء  وإسالمیتھالضمیر العربي 
ب��ي ف�ي وجدانیت��ھ العرب�ي ثقافی�ا. أم��ا "التص�وف الفاع��ل" فان�ھ اس��تثار الض�میر العر

اإلسالمیة، ولكن�ھ ل�م یس�تطع أن یؤس�س إلش�كالیة االنتم�اء العرب�ي بمع�اییر الرؤی�ة 
ساھما موضوعیا في استثارة مش�كلة االنتم�اء، واس�تثارا  إنھماالعملیة سیاسیا. غیر 

في ظھ�ورھم وص�راعھم وأفك�ارھم ح�وافز اإلحس�اس واإلدراك الثق�افي والسیاس�ي 
  افر للوثنیة" و"اإلفرنجیة".الكامن في فعل التحدي الس

لقد رجمت الوھابیة القبور والقصور دون االلتفات إلى من فیھا أولیاء كانوا 
أم أنبیاء. وملئت بأحجارھا وحصاھا زوایا التص�وف المظلم�ة، مم�ا اجب�ر ش�یوخھا 
ومریدیھا على االستفاقة من غیبوبتھم وس�كرھم، والخ�روج م�ن ع�زلتھم واختب�ائھم 

ور والصحو واألنس "المتدرع بالخلق". وإذا ضإلى عوالم الح وراء "حجاب الحق"
كان لھذه المعادلة معناھ�ا العمی�ق ف�ي س�لوك األولی�اء والش�یوخ العظ�ام فیم�ا مض�ى 

كثر من "محاكاة" فجة لنماذجھا الروحیة أفإنھا لم تعد عند نھایة القرن التاسع عشر 
لرث�ة جعلھ�م غرب�اء ال الكبرى. وذلك الن خروج الصوفیة في مرقعات دراویشھم ا

ب��المعنى الص��وفي، ب��ل ب��المعنى الت��اریخي. فق��د ك��ان م��ن الص��عب إدراك "غلب��تھم" 
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الجدی��دة بالوج��د اإلص��الحي، ال��ذي ص��وره الح��دیث الممج��د لإلص��الح ف��ي كلم��ات 
"طوبى للغرباء" باعتبارھم "ورث�ة األنبی�اء". لق�د واجھ�وا للم�رة األول�ى "غ�ربتھم" 

نھم لم یروا إحاولوا النظر إلى أنفسھم بمرآة الوجود، فكاغتراب عن الواقع. وحالما 
سوى عزلة أحوالھم وضآلة وج�دھم. الن م�رآة "الوج�ود الح�ق" ھ�ي م�رآة الوج�ود 
الثقافي لألمم. وال أمة عربیة آنذاك! مما حدد بدوره جوھریة الكینونة اإلسالمیة في 

في مجرى الرجوع "التصوف الفاعل"، مثلما حدد قبل ذاك في الوھابیة. وأدى ذلك 
إلى أصول اإلسالم األولى إلى مواجھة واق�ع اإلس�الم الس�ائد، باعتب�اره إس�الما ب�ال 
أصول وال جذور. فاإلسالم الجذري واألص�ولي ھ�و اإلس�الم العرب�ي المت�راكم ف�ي 

  تجارب العربیة الثقافیة.
كان إسالم الوھابیة و"التصوف الفاعل" إسالما مجردا، بال ضمیر ملموس. 

میره الغائب ھو العربیة الثقافیة. وھو ض�میر ك�ان یص�عب إعراب�ھ بمع�اییر الن ض
"األصول" الوھابیة و"الكلمة المحمدیة" "للتصوف الفاعل". ولم یك�ن ذل�ك لض�عف 
"األصول" و"الكلمة المحمدیة" بحد ذاتھما، بقدر ما أن كل منھما كان یفتقد لتاریخھ 

اف��ة اإلس��المیة، كم��ا أن الكلم��ة الخ��اص. فاألص��ول الوھابی��ة ھ��ي لیس��ت أص��ول الثق
المحمدی��ة ف��ي "التص��وف الفاع��ل" لیس��ت الكلم��ة المحمدی��ة للتص��وف الق��دیم. ف��الھّوة 
المتعمق��ة ب��أثر غی��اب الت��اریخ السیاس��ي المس��تقل للع��الم العرب��ي ومركزیت��ھ الثقاف��ة 

  ابتلعت في جوفھا كامل تاریخ العربیة الثقافیة.
ة تستند إلى تاریخ عریق ف�ي ص�راع فإذا كانت األصول في الثقافة اإلسالمی

الم��دارس والعقائ��د س��واء م��ن حی��ث مواجھاتھ��ا االجتماعی��ة والسیاس��یة وتأسیس��ھا 
أي أنھ�ا تفتق�د  ،النظري، فان أصول الوھابیة "واحدی�ة" ال خ�الف فیھ�ا و ال حولھ�ا

إلى روح الصراع الفاعل فیھا، ومنقطعة عن ت�اریخ المواجھ�ات العنیف�ة والس�لمیة، 
العتدال باعتب�ارھم المم�ر الض�روري لص�یرورة ال�روح الثق�افي وأث�ره ف�ي الغلّو وا

الوجود التاریخي للدولة واألمة. وینطبق ھذا أیضا على "الكلمة المحمدیة"، التي لم 
تكن في منظومات التصوف الكبرى نصا قرآنیا وال حدیثا نبویا ببل حقیقة متسامیة 

م��ة. إذ لیس��ت نة) والروحی��ة لأل(المشخص�� ف��ي ظ��اھر وب��اطن المرجعی��ات اإلنس��انیة
"الكلمة المحمدیة"  سوى الصیغة المجردة للمرجعیات المتجددة وإبداعھا الدائم عند 

فض�ل أاألئمة واألمة عل�ى الس�واء. أم�ا ف�ي "التص�وف الفاع�ل"، فإنھ�ا ل�م تتع�د ف�ي 
األح�وال ع��ن كونھ�ا مطالع��ة فردی�ة ومعان��اة جزئی�ة الس��تنزال قیمتھ�ا المج��ردة إل��ى 

جز ع��ن تمثلھ��ا وتمثیلھ��ا. م��ن ھن��ا استعاض��ة "التص��وف الفاع��ل" عنھ��ا واق��ع ع��ا
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"بأصول الوھابیة". أي مسایرة الوھابیة في أصولھا عبر استدرك ھذه األصول في 
تاریخ التصوف نفسھ. مما جعلھم�ا یش�تركان ف�ي رفض�ھما للم�ذاھب والت�اریخ. فق�د 

ت�اریخ للم�ذاھب  كان الرفض فضیلة وخطوة إلى األمام، ألن�ھ ح�دث ف�ي ت�اریخ ب�ال
فی��ھ. ل��ذا ك��ان النظ��ر ف��ي "بدای��ة" الت��اریخ اإلس��المي، باعتب��اره ب��دایتھما ومنطلقھم��ا 
یحوي على محاولة استعادة الصلة الفعلیة المفقودة بالماضي ال  الرجوع إلی�ھ كلی�ا. 

نھم�ا كالھم�ا الزم�ا الجمی�ع بتأم�ل الش�علة األول�ى ال تلم�س أوتقوم مأثرتھما ھنا في 
اكم ف��ي مراح��ل االنحط��اط وتھش��م الكی��ان السیاس��ي العرب��ي وتالش��ي رمادھ��ا المت��ر

مركزیت��ھ الثقافی��ة. فق��د تحول��ت الم��ذاھب والم��دارس والت��اریخ إل��ى ص��ندوق مغل��ق 
وتجارب میتة. إذ ال تجارب العظیمة للتاریخ تصبح ثقال خانقا وكابوسا كثیفا حالما 

  تتحجر في نصوص ملزمة فیھا "علوم األواخر واألوائل".
الحصیلة النھائی�ة لت�داخل الوھابی�ة و"التص�وف الفاع�ل"، فإنھ�ا تق�وم ف�ي  أما

عمل�ي. فالكلم��ة  –تولی�دھما ش�رارة البح�ث ف��ي ال�نص والكلم�ة ع�ن معن��ى وج�داني 
وال��نص ھم��ا ض��میر الثقاف��ة. وش��أن ك��ل ض��میر قاب��ل للحض��ور والغی��اب. وم��أثرة 

لض�میر اإلس�المي الوھابیة و"التصوف الفاعل" بھ�ذا الص�دد تق�وم ف�ي اس�تثارتھما ا
في الثقافة. وھو السبب الذي یفسر سّر بقائھم�ا معلق�ین ف�ي فض�اء الثقاف�ة المج�ردة. 
أي أننا ال نعثر فیھما على تاریخ في تأسیس الفكرة، وال تاریخ في الوجدان. وسبب 

ف��ي افتق��اد الع��الم العرب��ي آن��ذاك لتاریخ��ھ السیاس��ي  ش��أذل��ك یق��وم أوال وقب��ل ك��ل 
السیاس�یة المس�تقلة، والرؤی�ة  -دوره غیاب األفك�ار االجتماعی�ة المستقل، مما حدد ب

  التاریخیة المستقلة، والرؤیة اإلشكالیة "لآلفاق واألنفس"، أو المعاصرة والمستقبل.
وأدى ك��ل م��ن الط��ابع العمل��ي المباش��ر للوھابی��ة، وص��یغتھ الوجدانی��ة ف��ي 

ول��ة، بوص��فھا "التص��وف الفاع��ل" إل��ى ظھ��ور إش��كالیة األص��ل والعق��ل والح��ق والد
إشكالیات المبادئ المج�ردة ال إش�كالیات الوج�ود الت�اریخي العرب�ي المعاص�ر. لھ�ذا 
اندرجت عندھما مفاھیم وقضایا المعاصرة والمس�تقبل ف�ي اس�تعادة "البدای�ة الحق�ة" 
للماض��ي، ولعب��ت دور الق��وة المنحل��ة ف��ي الت��اریخ والمخیل��ة. بمعن��ى س��یادة التقلی��د 

، والرؤیة والفع�ل. وھ�و تن�اقض یحت�وي ف�ي أعماق�ھ عل�ى والخیال في العلم والعمل
كان��ا  ألنھم�ااحتم�االت متع�ددة للتط�ور. إذ ال زی�ف ف�ي ھ��ذا التقلی�د والتخی�ل، وذل�ك 

عناصر "الرجوع إلى الماضي الحق"، والصیغة الوحیدة القادرة عل�ى مل�ئ الف�راغ 
وال ف�راغ، التاریخي بین بدایة الماضي والحاضر. أي ت�وھم واعتق�اد ان�ھ ال م�اض 

بل یوم جدید دائم، كما ھو الحال عندا النائم حالما یستفیق. غیر أن الصحوة تلزم�ھ 
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بالنظر إلى یومھ الجدید على انھ جزء من حیاة لھا ماضیھا. وھو إدراك تعم�ق ف�ي 
مجرى صیرورة الكیان العربي المعاصر وتنامي وعیھ الذاتي ال�ذي ش�كلت تجرب�ة 

باش�ا، نموذجھ�ا األول األكب�ر. حقیق�ة أن ك�ل  اإلصالح المصري زم�ن محم�د عل�ى
منھما لم یدرك معالم وجوھریة العربیة الثقافیة بالنسبة للحاضر والمستقبل. من ھنا 
صدامھما الحاد واندثارھما الالحق بفعل تنافر أولویاتھما. ولیس مصادفة أن تتحول 

ة ف��ي الجزی��رة العربی��ة (اللغ��ة) إل��ى الدول��ة الوحی��دة المس��تقلة بع��د انحس��ار العربی��
  وانحسار تجربة محمد علي باشا النھضویة.

اللغ��ة (العربی��ة) ع��ن جمعی��ة جدی��دة اس��تقطبت الك��ّل المج��زأ، بغ��ض  تكش��ف
النظ���ر ع���ن االنح���دار العرق���ي وال���دیني، وكش���فت ع���ن ذاتھ���ا باعتبارھ���ا مص���در 

العروب��ة ھ��ي اللغ��ة، ولك��ن ال ب��المعنى اإلس��المي الق��دیم، ب��ل  وأص��بحتع��روبتھم. 
الثقافي المعاصر. ولم یكن ھذا المعنى جلیا حینذاك، إذ ك�ان م�ن  –لقومي بالمعنى ا

الصعب التأسیس المباشر لھ في منظومات فكریة، ألنھ لم یتحول بعد إلى جزء من 
إش��كالیات ال��وعي الت��اریخي المس��تقل. لق��د ك��ان ھ��ذا المعن��ى الق��وة المتحمس��ة ف��ي 

ش��دید بإعراب��ھ ف��ي اللغ��ة "الض��میر الغائ��ب" للع��رب. م��ن ھن��ا االنھم��اك ال إحض��ار
  الثقافیة. –باعتباره ضمیر العربیة 

اتخذ إعراب الضمیر الغائب صیغة إظھ�ار عروب�ة اللغ�ة. م�ن ھن�ا االھتم�ام 
الجدي والعمیق بقواعد اللغة ونحوھا وصرفھا. فقد كان أعالم النھضة العربی�ة ف�ي 

لی���ازجي ااألدب والفك���ر والسیاس���ة والت���اریخ أع���الم لغ���ة أیض���ا. فالش���یخ ناص���یف 
) على سبیل المثال، یؤلف كتبا عن (فص�ل الخط�اب ف�ي أص�ول ١٨٧١ – ١٨٠٠(

لغة اإلعراب) و(الج�وھر الف�رد) و(ط�وق الحمام�ة) وأرج�وزة (لمح�ة الط�رف ف�ي 
أص��ول الص��رف) و(الب��اب ف��ي أص��ول اإلع��راب). ونف��س الش��يء یمك��ن قول��ھ ع��ن 

 – ١٨٠٤() مؤل���ف (التحف���ة المكتبی���ة)، والش���دیاق ١٨٧٣ – ١٨٠١(الطھط���اوي 
ال���روض الناض���ر ف���ي أبی���ات ون���وادر) و(غنی���ة الطال���ب ومنی���ة (مؤل���ف ) ١٨٨٧

) ف��ي (مص��باح الطال��ب ف��ي بح��ث ١٨٨٣ – ١٨١٩الراغ��ب)، وبط��رس البس��تاني (
) ف��ي ١٨٩١ – ١٨٢٦المطال��ب) و(مفت��اح المص��باح)، والش��یخ إب��راھیم األح��دب (
) في ١٩٠٦ – ١٨٤٧((إبداع اإلبداء لفتح أبواب البناء)، والشیخ إبراھیم الیازجي 
  (نار القرى في جوف الفرا) و(الجمانة في شرح الخزانة).

إن االھتم��ام بقواع��د اللغ��ة وص��رفھا ونحوھ��ا یعن��ي االھتم��ام برف��ع ونص��ب 
وكس��ر وتس��كین ال��روح الثق��افي الناش��ئ. إذ ال یعن��ي ص��رف اللغ��ة س��وى تص��ریف 
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التقلیدی��ة.  كیانھ��ا ص��وب ذاتھ��ا. أم��ا نحوھ��ا فھ��و توجیھھ��ا المناس��ب نح��و قواع��دھا
ولیست قواعدھا التقلیدیة سوى الصیغة اللغویة لضمیرھا الغائ�ب. الن قواع�د اللغ�ة 
ھي منطقھا، ومنطقھا ھو نطقھا الس�لیم، ونطقھ�ا الس�لیم ھ�و تھ�ذیب لس�انھا بالش�كل 
الذي یجنّبھا اللح�ن فی�ھ، وتجن�ب اللح�ن ك�ان یعن�ي الخ�روج م�ن العجم�ة، والعجم�ة 

. وبالت�الي ل�م تك�ن سلس�لة الخ�روج م�ن ش�أأوال وقبل كل آنذاك ھي الھیمنة التركیة 
العجم��ة بتجن��ب اللح��ن ف��ي التھج��ي وتھ��ذیب اللس��ان بتعوی��ده عل��ى نط��ق الكلم��ات 
وتحسس معانیھا والتلذذ بشعور االنتماء إلى م�ا ف�ي بیانھ�ا م�ن جم�ال س�احر س�وى 

الق�دماء  تقلی�د أص�بحتقالی�د الھوی�ة العربی�ة. ل�ذا  نحوتقلیدیة االنتماء  صرفمحاولة 
بعناوین مؤلفاتھم النموذج الجدید للرفعة األدبیة والذوق الجمیل. فالطھطاوي یعنون 
كتاب��ھ ع��ن آداب العص��ر والسیاس��ة بعن��وان (مب��اھج األلب��اب المص��ریة ف��ي من��اھج 

السیاس��یة(التاریخیة) بعن���وان (نھای���ة  آرائ���ھاأللب��اب العص���ریة)، ویع��رض بع���ض 
ش��دیاق یعن��ون كتاب��ھ الش��ھیر (بالس��اق عل��ى اإلیج��از ف��ي س��یرة س��اكن الحج��از)، وال

) یعنون أح�د دواوین�ھ ١٩٠٣ – ١٨٣٦الساق فیما ھو الفاریاق)، وخلیل الخوري (
 – ١٨٤٠الشعریة بكلمات (زھرة الربى في شعر الصبا)، ومحم�د بی�رم الخ�امس (

) یضع أحد مؤلفاتھ التاریخیة بعنوان (صفوة االغیار بمس�تودع األمص�ار)، ١٨٨٩
تھ الجدلیة(الثقافیة) بعنوان (تجرید األس�نان لل�رد عل�ى الخطی�ب رین�ان)، واحد كتابا

) یعنون أحد مؤلفاتھ الفكری�ة الفلس�فیة بعن�وان ١٨٧٣ – ١٨٣٦وفرانسیس مراش (
(شھادة الطبیعة في وجود هللا والشریعة) و(الم�رآة الص�فیة ف�ي المب�ادئ الطبیعی�ة)، 

عنوان (الھیام في جنان الشام)، ) أحد كتبھ ب١٨٨٤ – ١٨٤٨ویضع سلیم البستاني (
ویض��ع الش��یخ إب��راھیم األح��دب أح��د مؤلفات��ھ بعن��وان (نش��وة الص��ھباء ف��ي ص��ناعة 

 ١٨٥٠اإلنشاء) و(كشف األرب عن سر األدب)، ویضع حسن حسني الطویراني (
) اغلب مؤلفاتھ الدینیة والسیاسیة واألدبیة واللغویة بصیغ مولعة بالس�جع ١٨٩٧ –

محب�ة أھ��ل اإلس�الم) و(خالص��ة الك�الم ف��ي وج�وب اإلم��ام)  مث�ل (حج��ة الك�رام ف��ي
و(إرش��اد الخلی��ل ف��ي ف��ن الخلی��ل) و(دالل��ة الش��عر ف��ي مس��تقبل األم��ر) وعش��رات 

  غیرھا.
تقلی��د الق��دماء ومحاك��اة إب��داعاتھم أس��لوبا الس��تنھاض نم��اذج الرفع��ة  وأص��بح

األمث�ل. وال  األدبیة، وبالتالي محاولة رؤیة األنا العربیة المعاص�رة بم�رآة وجودھ�ا
یعني ذل�ك تقلی�دا أج�وف للماض�ي، بق�در م�ا ك�ان تعبی�را ع�ن الثق�ل المتزای�د للھوی�ة 
العربیة وضمیرھا الثقافي. إذ نعثر في تسمیة (فصل الخطاب في أصول اإلعراب) 
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لناص��یف الی��ازجي عل��ى ص��دى (فص��ل الخط��اب) الب��ن رش��د، وف��ي م��وجزه ع��ن 
ة الفلسفیة للقدماء. وینطبق ھ�ذا عل�ى المصطلحات الكالمی إثر(الجوھر الفرد) على 

عشرات المؤلفات المتنوعة. في حین تجري محاكاة القدماء باألسلوب أیضا. حی�ث 
یج��اري ناص��یف الی��ازجي ف��ي (مجم��ع البح��رین) مقام��ات الحری��ري، وك��ذلك یفع��ل 
الش��یخ إب��راھیم األح��دب ف��ي مقامات��ھ)، ویح��اكي الزمخش��ري ف��ي تجمیع��ھ وتنظیم��ھ 

  في كتابھ (فرائد األطواق في أجیاد محاسن األخالق).للبالغة واإلنشاء 
أصبحت الكلمة والعبارة موضوع االھتمام والولع األكبر في مباراة ومباھاة 
األدباء والكتاب والمفكرین جمیعا. بحیث جعل اغلبھم رجال قوامیس ومعاجم للغة. 

أبجدیا عادیا، بل لكن ھذه القوامیس لم تكن جمعا تقلیدیا أو كمیا للكلمات وال ترتیبا 
ونق���دا عص���ریا أیض���ا. فالش���دیاق یض���ع (الجاس���وس عل���ى الق���اموس) ینتق���د فی���ھ 
الفیروزآبادي، ویضع بطرس البستاني (محیط المحیط) ومختصره (قطر المحیط)، 

  بینما یتمیز إبراھیم الیازجي ھنا في (الفرائد الحسان من قالئد اللسان). 
ا وت��دقیق كلماتھ��ا ف��ي ال��وعي واس��تثار بع��ث اللغ��ة ومفرداتھ��ا بع��ث أص��ولھ

المعاصر. من ھنا انھماك أعالم النھضة األدبیة بمر أمھات الكتب العربیة في اللغة 
أرادوا تع�ویض ال�نقض الش�دید ف�ي مواجھ�ة ش�حتھا ف�ي بدای�ة  أنھمواألدب، كما لو 

األمر. فقد شكا شیخ النھضة األدبیة ناصیف الیازجي من الصعوبات الت�ي واجھھ�ا 
مره للحصول عل�ى م�ا ینبغ�ي الحص�ول علی�ھ م�ن الكت�ب. إذ ل�م تك�ن ف�ي في بدایة أ

مصر والشام حینذاك سوى بضعة مطابع صغیرة، رغم ظھورھا المبكر ف�ي الش�ام 
(مطبع���ة اثناس���یوس  ١٦٨٦ف���ي دی���ر قزحی���ا، وف���ي حل���ب ع���ام  ١٦١٦من���ذ ع���ام 

مطبع��ة الش��ویر لص��احبھا عب��د هللا زاخ��ر، ومطبع��ة  ١٧٣٤البطری��ق)، وف��ي ع��ام 
. غی��ر أن ھ��ذه المط��ابع جمیع��ا ل��م تھ��تم بم��ا ھ��و ١٧٥١یس جورجی��وس ع��ام الق��د

ضروري وأساسي بالنسبة للنھضة األدبیة واللغویة. ولعل مطبعة ب�والق المص�ریة 
) ھي المب�ادر الكب�رى األول�ى ف�ي ت�اریخ الع�رب المعاص�ر، الت�ي وض�عت ١٨٢١(

) ث�م ١٨٣٤ریكیة (أمام نفسھا مھمة بعث أصول الفكر العربي. وتلتھا المطبعة األم
). إال أن التدفق النھضوي بالمعنى العصري ترافق مع اشتراك ١٨٥٥الكاثولیكیة (

بع��ض أع��الم النھض��ة األدبی��ة أنفس��ھم ف��ي الطباع��ة، كم��ا ھ��و الح��ال بالنس��بة لخلی��ل 
) ١٨٩٦ – ١٨٣٩) ویوس�ف الش�لفون(١٨٥٧الخوري مؤسس المطبع�ة الس�وریة (

). فق�د ١٨٦٧ع�ة األدبی�ة لخلی�ل س�ركیس ()، والمطب١٨٦٠في المطبع�ة العمومی�ة (
م�ن س�تین كتاب�ا ف�ي مختل�ف المی�ادین  أكثرطبع یوسف الشلفون على سبیل المثال، 
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(الفلسفیة والدینیة والتاریخیة والعلمیة واألدبیة والفقھیة). في حین طبعت أص�درت 
المطبع��ة األدبی��ة لخلی��ل س���ركیس ص��احب امتی��از جری���دة (لس��ان الح��ال) ومجل���ة 

عاما ن تأسیسھا ستمائة وخمسین كتابا بل�غ ع�دد نس�خھا  ١٨) في غضون (المشكاة
ملیونا ومائ�ة وتس�عین أل�ف نس�خة. ویعك�س ذل�ك طبیع�ة الحال�ة الثقافی�ة بش�كل ع�ام 

سوى  ١٨٣٤والعلمیة بشكل خاص. إذ لم تكن في سوریا (الطبیعیة) كلھا حتى عام 
لك المدرسة األمریكیة مدرسة واحدة ھي مدرسة عین طورا لآلباء اللیعازریین وكذ

التي أسسھا المبشرون األمریكیون التي نقلھا الحقا إل�ى بی�روت وس�میت بالمدرس�ة 
. وھ���ي ١٨٦٥الس���وریة اإلنجیلی���ة، ث���م المدرس���ة البطریركی���ة الت���ي تأسس���ت ع���ام 

م��دارس، ش��أنھا ش��أن أمثالھ��ا، كان��ت ع��اجزة آن��ذاك، رغ��م ك��ل إنجازاتھ��ا الكبی��رة 
ر، عن تأسیس منظومة مستقلة للرؤیة العربیة الثقافیة. ومساھمتھا الجلیلة في التنوی

ول��یس مص��ادفة أن تتح��ول المدرس��ة الوطنی��ة الت��ي أسس��ھا بط��رس البس��تاني ع��ام 
، ١٨٧٥، والمدرس���ة الص���ادقیة الت���ي أسس���ھا خی���ر ال���دین التونس���ي ع���ام ١٨٦٣

والمدارس التي أسسھا الطھطاوي وعلي مبارك في مصر إلى "مؤسس�ات" للرؤی�ة 
العربی���ة المس���تقلة وروحھ���ا النھض���وي واألخالق���ي واألدب���ي والسیاس���ي الثقافی���ة 
  والقومي.

كل ذلك یكشف عن أن أعالم النھضة األوائل نشطوا في ظل ظروف قاحلة. 
وھو واقع یفسر حساسیتھم الجس�دیة المباش�رة ف�ي استنس�اخ وش�رح وتحقی�ق ونش�ر 

تنس�اخھ بخ�ط ی�ده أمھات المصادر العربیة. إذ ینق�ل ع�ن الش�یخ إب�راھیم األح�دب اس
 – ١٨٢٩مم��ا یق��ارب األل��ف رس��الة وكت��اب. ف��ي ح��ین استنس��خ رزق هللا حس��ون (

م��ن عش��رین كتاب��ا مث��ل  أكث��ر) مؤس��س جری��دة (م��رآة األح��وال) بخ��ط ی��ده ١٨٨٠
(دی���وان االخط���ل) و(دی���وان ذي الرم���ة)، و(نق���ائض جری���ر والف���رزدق) و(ص���بح 

الكت��ب. واھ��تم اغل��بھم  األعش��ى) للقلقش��ندي، و(دی��وان ح��اتم الط��ائي) وغیرھ��ا م��ن
بالش��رح والتعلی��ق عل��ى دواوی��ن الش��عراء وكتاب��ات األدب��اء كم��ا ھ��و الح��ال بالنس��بة 
لناص��یف الی��ازجي ف��ي ش��رحھ ال��ذي أكمل��ھ الحق��ا ابن��ھ إب��راھیم الی��ازجي ل��دیوان 

) في نشره (المیة العجم) ١٨٨٩ – ١٨١٣المتنبي، كذلك ما قام بھ رشید الدحداح (
(فقھ اللغة) للثعالبي وش�رحھ ل�دیوان عم�ر ب�ن الف�ارض  للطغرائي وكذلك إلصداره

  وغیرھا.
لقد كانت محاس�ن اللغ�ة الھ�اجس األعم�ق وراء الش�روح التعلیق�ات والنش�ر، 
وذلك بفعل جوھریة البحث عن النماذج المثلى للتقلید بالنسبة ألدباء النھضة. فعندما 
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، فان�ھ أش�ار ف�ي نشر بطرس البستاني، على س�بیل المث�ال، (رس�ائل إخ�وان الص�فا)
مقدمتھ إلى أن رسائلھم تفتق�د إل�ى التنس�یق، وآراؤھ�م مفكك�ة، منتش�رة ھن�ا وھن�اك، 
تتمیز بالتكرار والمزج الغریب ب�ین الفلس�فة التقلیدی�ة والعل�وم الریاض�یة والطبیعی�ة 
بخراف��ات الس��حر والتنج��یم وحكای��ات تش��بھ حكای��ات أل��ف لیل��ة ولیل��ة. إال أن م��ن 

ھا كتبت بلغة أنیقة جذاب�ة جمیل�ة الص�ور والتش�ابیھ. أي أنن�ا محاسن ھذه الرسائل أن
نرى في موقفھ ھذا توجھا یعكس في اإلطار العام تغلغل قیمة الكلمة واللغة الجمیلة 
في إحساس وعقل وحدس النھضة األدبیة. م�ن ھن�ا مالزم�ة اھتم�ام رج�ال النھض�ة 

لق��وامیس، وولعھ��م األدبی��ة بالص��رف والنح��و والتحقی��ق والنش��ر وت��ألیف المع��اجم وا
بالب��دیع والبی��ان والمع��اني. فناص��یف الی��ازجي یكت��ب (عق��د الجم��ان ف��ي المع��اني 

كتابات��ھ ف��ي (س��ر اللی��ال ف��ي القل��ب واإلب��دال)،  أجم��لوالبی��ان)، والش��دیاق یض��ع 
وإبراھیم األحدب یضع كتاب (كشف المع�اني والبی�ان عل�ى رس�ائل ب�دیع الزم�ان)، 

غ��ة وتركیبھ��ا عل��ى المع��اني ف��ي (نجم��ة الرائ��د وإب��راھیم الی��ازجي یص��نف ألف��اظ الل
  وشرعة الوارد في المترادف والمتوارد).

ویأخذ الولع بالكلمة وتدقیقھا طریقھ إل�ى اس�تثارة "روح الترجم�ة" وتعری�ب 
العبارة األجنبیة بالشكل الذي یستجیب لذوق العربیة ونماذجھا المثلى. فالطھط�اوي 

ن) و(قالئ�د المف�اخر ف�ي غری�ب عوائ�د یترجم مؤلف�ات ع�د مث�ل (جغرافی�ة ملطب�رو
األوائل واألواخر)، وبطرس البستاني یت�رجم (ت�اریخ اإلص�الح) وروای�ة (روب�نس 

) إلیاذة ھ�ومیروس بص�ورة ١٩٢٥ – ١٨٥٦كروزي)، ویعّرب سلیمان البستاني (
خالب��ة. ف��ي ح��ین انتق��د الش��دیاق بص��ورة الذع��ة الترجم��ات الس��قیمة ویكش��ف ع��ن 

بی��ة م��ن اللكن��ة والتحری��ف والعجم��ة. وت��رجم رزق هللا أخطائھ��ا لك��ي یخل��ص العر
حسون أش�عار كریل�وف والف�ونتین. ویص�بح تعری�ب المص�طلحات العلمی�ة الحدیث�ة 
من مختلف العلوم مجاال للمنافسة المبدعة ب�ین رج�ال النھض�ة األدبی�ة ومترجمیھ�ا. 
حیث تنفرد جریدة (ب�رجیس ب�اریس) لص�احبھا الدح�داح بنش�ر مس�اھمات التونس�ي 

) الذي یعد من أوائ�ل المھتم�ین، ال�ذي كش�فت ١٨٧١ – ١٨٢٤لیمان الحرائري (س
اغلب محاوالت�ھ بھ�ذا الص�دد ع�ن ق�درة اللغ�ة "الناعس�ة" بع�د اس�تفاقتھا عل�ى رؤی�ة 
مالمح األبعاد الدقیقة ألحدث اإلنجازات العلمیة والتعبیر عنھا عربیا. وینطب�ق ھ�ذا 

(الطبی�ب)، الت�ي اس�تطاعت إدخ�ال  على الكثی�ر م�ن المج�الت والجرائ�د مث�ل مجل�ة
مئات المصطلحات العلمیة الحدیثة مثل مقیاس الثقل والبكتیریا والسكوب. في حین 
ادخ��ل الش��دیاق عب���ر (الجوائ��ب) كلم���ات الص��حافة والجری���دة والمجل��ة والم���ؤتمر 
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واألسطول والباخرة والمنطاد والحافل�ة واألزم�ة المالی�ة وكثی�ر غیرھ�ا. أي ك�ل م�ا 
في اللغ�ة المعاص�رة. ودع�ت (لس�ان الح�ال) لمؤسس�ھا خلی�ل س�ركیس عادیا  أصبح

أھ��ل األدب واللغ��ة إل��ى وض��ع ألفاظ��ا مرادف��ة للمص��طلحات وانتخ��اب منھ��ا م��ا ھ��و 
مجم���ع علی���ھ بم���ا یتواف���ق م���ع أوزان األس���ماء العربی���ة، أي توحی���د المص���طلحات 

  المترجمة وتعریبھا السلیم.
عبارة والكلمة "ھوس" اللغة تج�اه لقد استثار ھذا اإلحساس المتنامي لتذوق ال

كل ما بإمكان�ھ أن یك�ون موض�وعا للتن�در والتأم�ل والتفلس�ف، وك�ل م�ا بإمكان�ھ أن 
یكون موضوعا للجدل واإلفحام واإلث�ارة واالھتم�ام. فق�د كان�ت (الجوائ�ب) لف�ارس 
الشدیاق كتابا مفتوحا للجدل اللغوي، الذي جعل من الصیغة الھجائیة نموذجا مقبوال 

ال للجمیع. بحیث لم تغف�ل وتس�تغفل ك�ل م�ن بإمكان�ھ إث�ارة واس�تثارة االھتم�ام ومقو
باللغ��ة واألدب. ولع��ل ج��دلھا م��ع (ب��رجیس ب��اریس) للدح��داح مث��اال ب��ارزا جعل��ت 
خشونة مواجھاتھما تدفعھما لالحتكام أمام الشیخ عبد الھادي االیباري واتخاذ كلمتھ 

(ال��نجم الثق��اب ف��ي المحاكم��ة ب��ین  فیص��ل. عل��ى أثرھ��ا كت��ب الش��یخ االیب��اري كتاب��ھ
البرجیس والجوائب)، والذي انتصر فیھ( لجوائب) الشدیاق. ولم تتورع (الجوائب) 

بوفاة الشیخ ناصیف الیازجي،عن نقد بعض ما بدا لھا خطأ  ١٨٧١في تعزیتھا عام 
في كتابھ (مجمع البحرین)، مما اضطر ابنھ الشیخ إبراھیم الیازجي للذب عنھ على 

مجلة (الجنان). في حین كت�ب الش�یخ س�عید الش�رتوني سلس�لة مق�االت رد صفحات 
فیھ�ا عل�ى كت�اب الش�دیاق (غنی�ة الطال�ب ومنی�ة الراغ�ب)، جمعھ�ا ف�ي كت�اب تح�ت 
عن��وان (الس��ھم الص��ائب ف��ي تخطئ��ة غنی��ة الطال��ب)، ال��ذي جع��ل الش��دیاق یس��تنجد 

بص�واب بع�ض  بالشیخین یوسف األسیر وإبراھیم األحدب، إال انھما أق�را م�ع ذل�ك
إظھ�ار خط�أ الخص�وم ردیف�ا لالنتص�ار.  وأصبحما جاء بھ الشرتوني في انتقاداتھ. 

وشحذ ھذا التوجھ واالھتمام الروح النقدي للذھنیة العربیة، ومّھد لصیرورة وعیھ�ا 
  النقدي العام في مختلف المجاالت والمیادین.

لحری�ة المفق�ودة. فقد كان "ھوس" اللغة في أعماقھ الصیغة المناس�بة للتل�ذذ با
فالكلمة الطنانة ھي في األغل�ب، رد فع�ل عل�ى الف�راغ كم�ا أن التأس�ي ھ�و رد فع�ل 
عل��ى الفق��دان. والعب��ارة الھائج��ة والمھاجم��ة ھ��ي احتج��اج اإلرادة المحاص��رة بقی��ود 
القوة الكابحة. أما الولع بھا فھو غلّو على رخص ال�روح والجس�د، وال�ذي ع�ادة م�ا 

رضة. ولم تكن المعارضة حینذاك سوى الصیرورة العربی�ة تتقاسمھ السلطة والمعا
المنھكة بقیود السلطة العثمانیة الخائرة. وھو األمر ال�ذي جع�ل م�ن خورھ�ا ج�ورا. 
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أما الولع بالكلمة عند معارضیھا فقد كان تعویضا ثوریا عن فقدان الحصانة. فاللغة 
الوق�ت إمكانی�ة فیھ�ا بھ�ا، وتعط�ي ل�ھ ف�ي نف�س  ش�يءتّمكن المرء م�ن مھاجم�ة ك�ل 

البقاء "حرا" ضمن اشد القیود ضیقا وتفاھة. فالمرء یستطیع فیھا أن یكون "غالی�ا" 
بأرخص األثمان. وھي المفارقة الحیة لإلبداع، باعتبارھ�ا الثم�رة الطبیعی�ة لظھ�ور 
الضمیر العربي المستتر. ال یما وان لھ�ذه الظ�اھرة تاریخھ�ا الخ�اص، ولك�ن ال ف�ي 

ألجیال، وال في خیالھا المتقطع في تقالید الشفاھة المتواترة، بل الذاكرة المسحورة ل
في خزائن الكتب العظمى. إذ كانت ھذه الخزائن مثل آثار سومر وبابل وأھرام�ات 
مصر والسودان، التي یؤدي استقراؤھا إلى إثارة العقل والخیال ف�ي إدراك قیمتھ�ا، 

لكلم�ة طریقھ�ا إل�ى الض�میر مھما تالعبت بھا أی�دي الس�رقة والض�یاع. لھ�ذا ش�قت ا
بدوره الھاجس األول واألخیر لإلبداع، بحیث تراكمت  أصبحالعربي الغائب، الذي 

فیھ قوى العقل والوجدان، كما تحولت اللغة فیھ أیض�ا إل�ى می�دان العرب�دة والتع�الي 
وابتزاز النفس. فعندما وضع رزق هللا حسون ترجمتھ ألشعار كریل�وف والف�ونتین 

لنفثات)، والذي ھاجم فیھ فارس الشدیاق، فان األخیر لم یتھاون في ضمن عنوان (ا
  ردعھ الالذع شعرا

  كان حسون لصا ولھ سرقات         فصار صال ولھ "نفثات"
ب��ل أص��بحت اللغ��ة نفس��ھا موض��وعا لإلط��راء والغ��زل. فق��د كت��ب یوس��ف 

) أح��د الم��ولعین بالعربی��ة وص��احب كت��اب (الھدی��ة الس��نیة ١٨٨٢– ١٨٤٥ب��اخوس(
بناء المدرسة اللیعازریة في القواعد العرضیة والنحویة) قصیدة عن محاسن اللغة أل

  العربیة منھا قولھ:
  للشعر في خطرات الفكر آمال

  وللقصائد إعراض وإقبال
  وللعروض بحار عّم طالبھا

  طورا نداھا وطورا خاب تسآل
  وللمعاني إذا جادت بھا درر
  یزینھا النظم ال فعل وفعّال

  من أسراره انكشفت بیانھا السحر
  غوامض الحكم یروي سعدھا الفال

أدى ھ��ذا "الھ��وس" المتس��امي ف��ي العب��ارة والكلم��ة إل��ى توس��یع أف��ق الرؤی��ة 
العربی��ة الناھض��ة. ووج��د ذل��ك انعكاس��ھ ف��ي أس��ماء المج��الت والجرائ��د وانتح��ال 
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األلق��اب. ف��إذا كان��ت تس��میات الص��حف والمج��الت األول��ى واقع��ة تح��ت ثق��ل ال��ذوق 
ما ھو جلي في (حدیق�ة األخب�ار) و(م�رآة األح�وال) و(نزھ�ة األفك�ار)، ف�ان القدیم ك

األخبار واألفك�ار تص�بح أس�لوبا لتعمی�ق الرؤی�ة نفس�ھا ف�ي نھوض�ھا الص�عب مم�ن 
تحث ركام الكابوس التركي. حیث تأخ�ذ ب�الظھور تس�میات (لس�ان الح�ال) و(لس�ان 

لعم�ران) و(الترق�ي) الشرق) ولسان الغرب) و(الصدى) و(المصباح) و(الفجر) و(ا
و(التق���دم) و(التم���دن) و(النھض���ة) و(اإلص���الح) و(مص���ر) و(ت���ونس) و(لبن���ان) 
و(الق��اھرة) و(دمش��ق) و(المش��تري) و(باب��ل) و(األھ��رام) و(األزھ��ر) و(الراش��د) 
و(المأمون) و(فرعون) و(الزراعة) و(التجارة) و(الحقوق) و(العدالة) و(المساواة) 

(الحكم���ة) و(الس���الم) و(األم���ل) وغیرھ���ا م���ن و(اإلخ���اء) و(الحری���ة) و(الح���ق) و
التس��میات. بمعن��ى تعم��ق الرؤی��ة الزمانی��ة والمكانی��ة والم��دني والقطری��ة والقومی��ة 

  والثقافیة والحضاریة واالجتماعیة والسیاسیة والتاریخیة والعلمیة.
وقد كان ذلك ھو القدر الضروري األول ف�ي ترس�یخ قواع�د الرؤی�ة العربی�ة 

ي المعاصر. فقد ك�ان م�ن الص�عب آن�ذاك إدراك المعاص�رة ب�روح لبناء وعیھا الذات
المعاص��رة نفس��ھا الن ال��وعي االجتم��اعي نفس��ھ ل��م یتكام��ل بع��د ض��من إش��كاالتھ 
الخاص��ة. إذ ل��م تك��ن إش��كاالتھ الخاص��ة آن��ذاك س��وى إش��كالیات اللغ��ة وم��ن خاللھ��ا 

رؤی��ة تبل��ورت المع��الم األولی��ة ل��وعي ال��ذات. وكّون��ت اللغ��ة وإش��كاالتھا أس��لوب 
الض��میر الغائ��ب ف��ي ال��وعي ال��ذاتي. م��ن ھن��ا ش��دة رس��وخ االھتم��ام بقواع��د اللغ��ة 
وص��رفھا ونحوھ��ا، وتقلی��د الق��دماء ومحاك��اتھم ف��ي اإلب��داع والعب��ارة، بحی��ث جع��ل 
الكلم�ة موض�وعا لالھتم�ام القاموس�ي والبی�اني والمعن�وي. واس�تثار ذل�ك بالحص�یلة 

عي ال�ذات الق�ومي. إذ تحول�ت اللغ�ة "ھوس" اللغة و"بدعھا" األولیة الضروریة ل�و
وموضوعاتھا إلى محور االھتمام العربي بحیث أدى إلى عزل العبارة ومعناھا عن 

العثماني. ووجد ھذا الواقع انعكاس�ھ الوج�داني األول ف�ي قص�یدة  –الوجود التركي 
إبراھیم الیازجي (تنبھوا واستفیقوا أیھا العرب)، التي كانت النشید الحیوي األصدق 

  واألجمل واألدق الستنھاض الضمیر العربي الغائب.
 ***    
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  اء اس  اط –ا ام: ط ان 

  

عندما یبلغ االنحطاط مداه األقصى تصبح العاھات امتی�ازا. ول�یس مص�ادفة 
أن یفّضل االستبداد العثماني الحریم على الحرام، والمخصیین على المتحصنین في 

ره وسجونھ. وان یبتدع أیضا تفضیل األخرس عل�ى الن�اطق كأس�لوب للحف�اظ قصو
على األسرار. وھو "إبداع" یعكس في رمزیتھ االنھیار التام للروح األدبي. من ھنا 
القیمة التاریخیة العظمى لجھود أدباء عصر النھضة العربیة في استنھاض الضمیر 

  الغائب.
ي) الرد الشامل على شمولیة االنھیار فقد كان ھذا االستنھاض األدبي (اللغو

األدبي (الروح�ي) للعثمانی�ة. وم�ن ث�م ف�ان تن�امي قیم�ة الكلم�ة ك�ان مرتبط�ا بتن�امي 
إدراك االنفصام الحتمي للوشائج الدینیة والدنیویة بالعثمانیة. مما حدد بدوره فاعلیة 

ح��دي، الوج��دان وس��یادتھ ف��ي الكلم��ة. وتح��ول الكلم��ة إل��ى ق��وة ش��املة ف��ي ال��رد والت
ومعّوض في نف�س الوق�ت ع�ن ك�ل م�ا ال یمك�ن بلوغ�ھ ب�القوة المباش�رة. فال�دعوات 
الكبرى عادة ما تدرك بدایتھا ونھایتھا بالكلمة، بعد أن تكون قد لفت الدورة الكامل�ة 
لتح��ول الوج��دان إل��ى منط��ق. ول��یس مص��ادفة أن تص��بح عب��ارة "ف��ي الب��دء كان��ت 

" بدای�ة ال�دعوة القرآنی�ة. فالكلم�ة والق�راءة الكلمة" دلیل اإلنجیل، و"اق�رأ باس�م رب�ك
  ھما توأم الصراخ المالزم لبدایات الظھور كالصراخ بالنسبة للوالدة. 

فوالدة األمم تفترض أیضا إمكانیة تحول صراخھا األول إلى كلمات مفردة. 
وإذا أخذنا بنظر االعتبار كون الثقاف�ة العربی�ة ھ�ي ثقاف�ة كلم�ة مس�موعة ومكتوب�ة، 

دة قراءتھا في أدب النھضة یعني أیض�ا تض�خیم حجمھ�ا األدب�ي والمعن�وي. فان إعا
إذ لم تكن الكلمة عندھم ما كانت علیھ عند عرب الجاھلیة في م�دیحھا ھجائھ�ا، وال 
ف���ي ترغیبھ���ا وتھدی���دھا ال���دیني وال���دنیوي ف���ي إس���الم ال���دعوة والرس���الة، وال ف���ي 

ي األول للخالفة، وال في كالم إعجازھا البیاني والعقائدي في مراحل الصعود الثقاف
المتكلمین باعتبارھا منطقا وال في غیبیتھا المتسامیة باعتبارھا حروفا روحیة لس�ّر 
الباطن. لقد احت�وت الكلم�ة ف�ي ھ�واجس أدب النھض�ة عل�ى الك�ل الكالم�ي للعروب�ة 

كاھل األدباء حین�ذاك الم�دح والھج�اء، والوع�د والوعی�د، والبی�ان  أثقلواإلسالم. إذ 
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إلعجاز، والمنطق واألسرار، ألنھم وجدوا أنفسھم أم�ام نص�وص عظیم�ة وواق�ع وا
منحط، وتحسسوا مفارقة وجود ارث عظیم وواقع لئیم. وھي مفارقة أجبرت العق�ل 

الثق��افي  –العرب��ي الن��اطق عل��ى أن یتحس��س ف��ي الكلم��ة اث��ر االنفص��ال الت��اریخي 
  بإرثھم الخاص. 

العربی�ة األول�ى وال ك�الم المتكلم�ین.  ولم تعد الكلمة المعاص�رة كلم�ة العل�وم
فقد كانت كلمة العلوم العربیة وكالم المتكلمین جزءا من جدل الصیرورة التاریخیة 
للدولة والثقافة. لھذا لم یعان أي منھما م�ن إش�كالیة االنفص�ام واالنفص�ال واالنتم�اء 

اإلس�المیة ما شابھ ذلك. إذ توافق مسارھما ف�ي العب�ارة والمعن�ى م�ع منط�ق الثقاف�ة 
في بناء ھرمھا الم�ادي والمعن�وي. م�ن ھن�ا ت�راكم عقالنی�ة الرؤی�ة وروح اإلب�داع، 

 لألم��ةالن الكلم��ة والك��الم كان��ا یتحرك��ان ف��ي نس��ق الوح��دة الروحی��ة واالجتماعی��ة 
كانا یتكامالن في وعي الذات الثقافي بفعل الھموم المش�تركة ف�ي  أنھماوالدولة. أي 

یة. أم��ا بالنس��بة ألدب��اء النھض��ة فق��د كان��ت معان��اتھم الص��راعات الفكری��ة والسیاس��
األساسیة تقوم ال في إب�داع الكلم�ة وبنائھ�ا ف�ي العب�ارة ورص�فھا ف�ي منط�ق الرؤی�ة 
الثقافیة، ب�ل ف�ي اس�تعادتھا كم�ا ھ�ي واس�تنطاق م�ا فیھ�ا م�ن معن�ى معق�ول بمع�اییر 

ق��وة الرؤی��ة المعاص��رة. مم��ا أعط��ى للكلم��ة ف��ي أحاسیس��ھم وأرواحھ��م وعق��ولھم 
الحروف السریة لما ینبغي قولھ. من ھنا اھتمامھم المفرط بھ�ا، كم�ا ل�و أنھ�ا الم�ادة 
الوحیدة إلبداع معنى الوعد بالنعیم والوعید بالجحیم. فق�د كان�ت ھم�ومھم المش�تركة 
نابع���ة م���ن تحس���س االنفص���ال ب���اإلرث الت���اریخي، وم���ن ثق���ل االنحط���اط الم���ادي 

ھم سحر الكلمة الفصیحة وبیانھا الخالب، والمعنوي للعرب. وقد بعث ذلك في نفوس
  ألنھم وجدوا فیھا أسلوب استعادة اللحمة الوجدانیة بالتاریخ العربي.

واستثار ھذا التحسس األولى ش�رارة اللوع�ة والتف�اؤل. وم�ن خاللھم�ا ب�دأت 
تتزاحم الحماسة واالعتزاز الفردیین في إفشاء األسرار. بینما ال أسرار آنذاك سوى 

باإلرث المغمور في زوایا البیوت العتیق�ة والمكتب�ات الخرب�ة وذكری�ات ما لھ صلة 
إفشاء سر الكلمة یعادل ف�ي مض�مونھ الت�اریخي إفش�اء  أصبحاألجیال الخاملة. لھذا 

  سر الواقع المباشر.
لق��د تعام��ل أدب��اء النھض��ة م��ع الكلم��ة تع��املھم م��ع خ��زین الت��اریخ والمعان��اة. 

رغ ف���ي كتابات���ھ كلم���ات(مفردات) الق���وامیس فالش���دیاق، عل���ى س���بیل المث���ال، اس���تف
العربی��ة، وأورد أع��داد ھائل��ة منھ��ا ف��ي عبارات��ھ یص��اب لھ��ا رأس الم��رء المعاص��ر 
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) ف�ي الفك�رة ١٨٨٥ – ١٨٥٦بالدوار. وھو موقف وجد تعبیره عند أدی�ب اس�حق (
  التي سبقھ إلیھا الشدیاق، من أن العبارة ھي حركات اإلنسان وأفعالھ وأفكاره.

اغ الكلمات في األسطر مثار االعتزاز ومفخرة العق�ل والوج�دان. كان استفر
ذا االس�تفراغ مج�رد إق�رار بالملكی�ة العام�ة للغ�ة وح�ق االس�تفادة منھ�ا فقد كش�فت ھ�

دون ض��وابط، والج��ود بھ��ا كم��ا یحل��و لل��نفس الكریم��ة أن تفع��ل، باعتبارھ��ا الث��روة 
وض ال�نقص الھائ�ل ، ب�ل والن قیمتھ�ا تع�واألغ�واتالمتحررة من سلطة الباش�وات 

ھ��ذه الظ��اھرة ع��ن الھ��وة  فق��د كش��فتف��ي حرك��ات وأفع��ال وأفك��ار الكی��ان العرب��ي. 
المثیرة لھموم المفكر المبدع في رؤیتھ لخمول الجسد الثق�افي تج�اه تحس�س تاریخ�ھ 
في الكلمة. فالكلم�ة (أو اللغ�ة) ھ�ي ت�اریخ األم�ة. وتعك�س ف�ي مس�تویاتھا ومیادینھ�ا 

ادیة والروحیة. ومن ثم فأن اس�تفراغ الق�وامیس العربی�ة مستوى وتنوع عوالمھا الم
على أوراق التأیید واالحتجاج والم�دیح وال�ذم والمناج�اة والش�تیمة والتأس�ي والح�ب 
والكراھیة والتبجیل والتشفي، تعبیرا عن مساعي أدباء النھضة العربیة الس�تنھاض 

  الجسد الخامل للعروبة. 
تعبیراتھ��ا ع�ن ح��االت ال�نفس وت��أمالت ن البح�ث ف��ي أس�رار اللغ��ة والتل�ذذ بإ

الفكر ھو بحث عن خبایا األنا الثقافیة وتاریخھا المنصرم ألجل اكتشاف ما یساعدنا 
  منھ في دعم وترصین األفكار الرامیة إلى تغییر الحالة االجتماعیة والقومیة.

إن سیادة الروح التنویري یعكس تاریخیا نھضة الروح العربي. ف�األدب ھ�و 
المتس��امي ع��ن ال��روح والجس��د. وال��روح األدب��ي ھ��و تعبی��ر ع��ن اللس��ان التعبی��ر 

والوجدان والعرفان، والروح النقدي األدبي ھو الحركة المثل�ى للج�وارح (الجس�د)، 
والمنطق األصدق للسان، والتعبیر األجمل للوجدان واألدق للعرف�ان. لھ�ذا تبعث�رت 

ب�ي آن�ذاك ومواق�ف األدب�اء فیھ تجلی�ات الوج�ود االجتم�اعي والت�اریخي للكی�ان العر
منھ. فقد أشار بطرس البس�تاني إل�ى ان�ھ یش�عر بالخج�ل حالم�ا یت�ذكر م�ا ك�ان علی�ھ 

، باعتبارھا حالة مزریة على خلفیة تاریخ العرب ١٨٥٩حالة آداب العرب في عام 
وآدابھ��م وعل��ومھم. م��ن ھن��ا انتق��اده لحال��ة الع��رب األدبی��ة وحال��ة اآلداب والوس��ائط 

ق. في حین جعل الشدیاق م�ن النق�د األدب�ي الس�اخر أس�لوبا لتعری�ة (السبل) واألخال
مثال�ب الحی��اة االجتماعی��ة، وإخض�اعھا لمبض��ع العق��ل الج�ارح. فھ��و یس��تفز الرؤی��ة 

  النقدیة تجاه قبح الواقع ومظاھره الرثة عبر جمال اللغة ورفعتھا. 
لزی�ف انتقاد الشعر مقدمة انتقاد الح�س األدب�ي وال�ذوق المعن�وي، وا وأصبح

وال��بالدة المتحج��رین ف��ي أص��داف اللغ��ة ومفرداتھ��ا. وتح��ول إدراك قیم��ة الش��عر 
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المتحرر م�ن تقالی�ده المبتذل�ة ومحاك�اة موض�وعاتھ القدیم�ة حج�ر الزاوی�ة ف�ي بن�اء 
، الن اصرح الرؤیة المعنویة للواقع. فالش�دیاق ال یطال�ب الش�اعر أن یك�ون فیلس�وف

  كثیر من المجانین كانوا شعراء. 
في أعماقھ عند أصحاب النھضة األوائل حتوى نقد الدین ورجال الدین اكما 

على محاولة تحریر العق�ل والوج�دان م�ن قی�ود "المقدس�ات" المزیف�ة. فق�د ك�ان نق�د 
رجال الدین عند أدباء النھض�ة العربی�ة یح�وي ف�ي أعماق�ھ عل�ى نق�د المزیف�ات م�ن 

ذا ل�م یق�ع ھ�ذا النق�د ف�ي الرواسخ والثواب�ت و"المقدس�ات" ف�ي الواق�ع االجتم�اعي. ل�
تطرف الجفاء الروحي تجاه تجارب األسالف. على العكس، لقد وجدوا في الحقائق 
  الثقافیة للدین (اإلسالمي والنصراني) أحد المصادر الكبرى لبعث الوعي القومي. 

وطبقوا ھذه الرؤیة العقالنیة عل�ى مختل�ف جوان�ب الحی�اة، بم�ا ف�ي ذل�ك نق�د 
تقلید األجوف لمظاھر التم�دن األورب�ي. فق�د كش�ف الش�دیاق الغرب من خالل نقد ال

عن رذائل المبشرین األوربیین سواء في ركاكة اللفظ والمعنى الممیز للغتھم أو في 
دعوتھم النص�ارى إل�ى الزھ�د والتقش�ف بینم�ا ال ھ�ّم لھ�م غی�ر الس�رقة واالس�تحواذ 

یش والس�فاھة. على ثروات البالد، إضافة إلى نشرھم صفات البخل والحرص والط
وفي معرض انتقاده ألبناء جنسھ الذین عاشروا اإلفرنج ولم تس�ترق طب�اعھم م�نھم 
إال الرذائ�ل دون الفض��ائل. واعتب��ر اغل�ب م��ا یش��اع ع�ن الغ��رب تعظیم��ا أو تس��فیھا 

م�ن یح�ب بل�دان الغ�رب م�ن الع�رب ال ألكلھ�ا ومائھ�ا  أكثرمجرد أوھام. ووجد في 
  فجورھا!وھوائھا وأخالقھا وسلوكھا، بل ل

ك��ان اتق��اد الغ��رب ف��ي نف��س الوق��ت نق��دا ذاتی��ا، بفع��ل اس��تثارتھ مش��اعر كم��ا 
االحتجاج الصادق ضد حالة االنحطاط المعنوي للدولة (العثمانیة). مما حدد ب�دوره 
إفراط الوجدان في طالقة اللسان وبالعكس. أما السبیكة الحیة للوجدان واللس�ان ف�ي 

ك��ان الب��د لھ��ا م��ن اس��تثارة مش��اعر االحتج��اج االحتج��اج ض��د الحال��ة القائم��ة، فق��د 
الصادق على حالة االنحطاط المعنوي للعرب أنفسھم. فس�لیم البس�تاني نس�ھ یش�تكي 
في أحد مواقفھ قائال "ھل نقول قد راحت طوالع س�عد األم�ة ف�ال تع�ود إل�ى رعتھ�ا، 
ا وقد لبط بھا فال تنھض؟ الن صدر الدھر قد وغر علیھا وأیادي الزم�ان ق�د تخللتھ�

النوائ��ب، وق��د لش��ت ف��ال تق��در أن ت��أتى بم��ا یمھجھ��ا بع��د أن خدش��ت ن��اعم وجنتیھ��ا 
جیوش الرزایا واآلفات بعد أن كانت تجر ذیول المجد والعّز؟" بینم�ا كث�ف إب�راھیم 
الیازجي حزمة األضواء الساطعة وسلطھا على خبایا الخلل المعنوي للعرب عندما 

  :خاطبھم قائال
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  كمفیم التعلل باآلمال تخدع
  بین راحات القنا سلب وأنتم

  هللا اكبر ما ھذا المقام فقد
  شكاكم المھد واشتاقتكم الترب

  كم تظلمون ولستم تشتكون وكم
  تستبغضون فال یبدو لكم غضب
  ألفتم الھون حتى صار عنكم
  طبعا، وبعض الطبع مكتسب

 استتبع نقد الذات تعمیق المحتوى العقالني لألبع�اد التحرری�ة واالجتماعی�ة  
والقومی�ة. ودف��ع أدب�اء النھض��ة بش��كل ع�ام فك��رة الحری��ة الفردی�ة واالجتماعی��ة إل��ى 
أبعادھا السیاسیة. ففي (غایة الحق) لفرانسیس مراش یجري تحویل حریة اللغة إلى 
لغة الحریة. ففي جمال اللغة نعثر على عمقھ�ا البرھ�اني ال عل�ى نموذجھ�ا البی�اني. 

كم�ا ل�و ان�ھ أراد أن یعب�ّر ع�ن خ�رس الواق�ع وتجلى ذلك في الصیغة الرمزیة للغ�ة 
بإشارة مثیرة. وبھذا المنح�ى أیض�ا س�ارت آراء أدی�ب اس�حق ف�ي محاولت�ھ تأس�یس 
وتثویر العالقات االجتماعیة من خالل إشراك المجتم�ع ف�ي ترس�یخ حریت�ھ الفردی�ة 
والجماعی��ة. م��ن ھن��ا انتق��اده خم��ول الجمھ��ور، حی��ث اعتب��ر غی��ابھم ع��ن المش��اركة 

في الحیاة السیاسیة أحد األسباب الكبرى للتأخر. واعتبر لھذا الس�بب الفك�رة  الفعلیة
  القائلة، بان "تغیر النظام مجاراة لألحوال مخالف ألحكام الشریعة"، فكرة باطلة. 

یعكس صعود فكرة اإلصالح واحتاللھا حیزا متسعا ف�ي فك�ر أدب�اء النھض�ة 
لعق��ل الن��اطق. فق��د كان��ت عب��اراتھم العربی��ة التوس��ع الطبیع��ي ال��ذي بلغت��ھ إیم��اءات ا

المتحمس��ة ونق��دھم ال��الذع وأش��عارھم وقصص��ھم، ورم��وزھم ومج��ازھم تط��وي ی��ن 
جوانحھا أصوات الرغبة العارم�ة للخ�الص م�ن ثق�ل االس�تبداد العثم�اني والعبودی�ة 

  االجتماعیة.
أننا نقف أمام ظاھرة تعمق األبعاد السیاس�یة ف�ي الرؤی�ة اإلص�الحیة وك�ذلك 

ل���ى أن أس���باب الخل���ل ت���رتبط بالنظ���ام السیاس���ي والحال���ة االجتماعی���ة اإلجم���اع ع
الدینیة واألخالقیة). ونظروا إلى ھذا الخلل بمنظار النقد األدبي. بمعنى (والروحیة 

غلبة الرؤیة األخالقیة والوجدانیة في تعاملھم مع حالة الدولة والمجتمع. وھي رؤیة 
  . ة اإلصالحیةعّمقت في نفس الوقت المحتوى السیاسي للفكر
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إن بلوغ اللس�ان طالقت�ھ التام�ة ك�ان یعن�ي تاریخی�ا تح�رره م�ن أس�ر العب�ارة 
السیاس�یة الكب�رى. قض�ایاھا نفسھا وتقالیدھا اللغویة، واالنھم�اك ف�ي غم�ار الحی�اة و

وعن��دما أص��بحت قض��ایا اإلص��الح بأبع��اده السیاس��یة، والحری��ة بأبعادھ��ا المادی��ة 
، آنذاك یكون الوعي األدبي قد بلغ الحد الضروري والمعنویة موضوع تأملھم الدائم

األول��ى ف��ي إدراك جوھری��ة الھوی��ة القومی��ة بمختل��ف أبعادھ��ا الدولتی��ة والسیاس��یة 
  والثقافیة. 

ثھ�ا ع�ن الھوی�ة العربی�ة حإننا نعثر في لغة األدباء على معاناة الوجدان ف�ي ب
م�ة الجدی�د لأل ثض�رورة االنبع�اواالرتقاء بھا إل�ى مس�توى التأس�یس النظ�ري ع�ن 

  التي سادت قدیما على العالم بفضائلھا وعلمھا وآدابھا. 
وشكلت ھذه االنطباعات والتصورات واألحكام الص�یغة األدبی�ة الس�ائدة ف�ي 
عقول أدباء النھضة ووجدانھم. وأخذت تشق لنفسھا الطری�ق إل�ى العب�ارة السیاس�یة 

ف�ي تأمالت�ھ إل�ى أن ت�اریخ  بأبعادھا القومیة التحرریة. فقد توصل بط�رس البس�تاني
العرب ھو تاریخ اإلبداعات الكبرى. وان النھوض المعاصر ضرورة لنفض غب�ار 
الماضي وكس�ر قی�ود التخل�ف. ووض�ع ذل�ك ف�ي ش�عاره "ھبّ�وا! اس�تیقظوا! انتبھ�وا! 
شّمروا عن سواعد العزم!" وجعلھ ذلك یتكلم عن ضرورة تصعید الغی�رة م�ن اج�ل 

لت��ھ الس��اقطة. وب��نفس المنح��ى ك��ان س��لیم البس��تاني إنھ��اض الج��نس العرب��ي م��ن حا
یخاطب العرب بعبارات "أیھا الع�رب! انتبھ�وا! اس�تیقظوا! انھض�وا! ھبّ�وا! وانب�ذوا 
عنكم كل ما ال یأتیكم بمنفعة!". ووضع ذلك في دعوتھ عن ض�رورة س�عي الع�رب 
لترتی��ب حی��اتھم بالبح��ث ع��ن نظ��ام ش��امل ع��ادل فع��ال. وحص��لت ھ��ذه الوجدانی��ة 

دقة عل���ى تعبیرھ���ا الش���عري ف���ي مطل���ع القص���یدة البائی���ة للی���ازجي "انتبھ���وا الص���ا
"، والت�ي ی�دعوھم فیھ�ا أیض�ا بعب�ارة "فش�مروا وانھض��وا …واس�تفیقوا أیھ�ا الع�رب

". …". ویخ��اطبھم أیض��ا "فی��ا لق��ومي، وم��ا ق��ومي س��وى ع��رب…لألم��ر وابت��دروا
  ویستثیرھم بكلمات:

رون الخمس�ة المظلم�ة للس�یطرة لقد أبقت ھذه الرؤیة الشعریة على ترك�ة الق�
العثمانی��ة (التركی��ة) ف��ي ط��ي "األی��ام المقبل��ة"، بم��ا فیھ��ا م��ن عجائ��ب مقبل��ة للم��رء 

الخاص��ة. وس��وف تكش��ف األح��داث الالحق��ة للع��الم تھ (العرب��ي)، باعتبارھ��ا إش��كاال
العربي عما ف�ي ھ�ذه الرؤی�ة م�ن ح�دس عمی�ق للخل�ل البنی�وي الش�امل ال�ذي تركت�ھ 

في المنطقة. فقد تضمنت ھذه الرؤیة في شاعریتھا حوافز التحدي السیطرة التركیة 
العرب���ي وقدرت���ھ عل���ى تج���اوز حال���ة االنھی���ار الم���ادي والمعن���وي لكیان���ھ الثق���افي 
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والسیاس�ي، وف�ي واقعیتھ�ا كان�ت تحم�ل أثق��ال الوج�دان المتع�ذب م�ن ترك�ة الق��رون 
ی��ھ العقل��ي الخمس��ة. وف��ي ازدواجیتھ��ا ھ��ذه عكس��ت حال��ة الع��الم العرب��ي ومس��ار وع

والوج��داني. أي أنھ��ا مّھ��دت م��ع م��ا أبدع��ھ رج��ال النھض��ة الفكری��ة ف��ي تحص��ینھم 
نعتاق الوجدان القومي واالجتماعي للعرب وانبعاثھ اللرؤیة الثقافیة العربیة مقدمات 

  الجدید.
  ***  
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    اات اا ا –ا ا" : ارن" وامق اان 

  
المثی�رة للعق�ل  تھحالما یتعلم اللس�ان الثق�افي نط�ق ح�روف الماض�ي وإش�كاال

والوجدان، فانھ سوف یق�ف بالض�رورة أم�ام مھم�ة نط�ق كلم�ات معانات�ھ الظاھری�ة 
والباطنی��ة. حین��ذاك تتبل��ور العناص��ر األولی��ة إلدراك ال��ذات. وھ��و إدراك ع��ادة م��ا 

قیاس��ھ بمع��اییر وق��یم األس��الف أو إل��ى تأمل��ھ بمع��اییر ی��ؤدي إل��ى تأم��ل الحاض��ر و
المس��تقبل. وھ��ي عملی��ة ت��ؤدي إل��ى ظھ��ور تی��ار التحص��ین الثق��افي وتی��ار االنعت��اق 
الوجداني. ومن الناحیة "الطبیعی�ة" ك�ان ینبغ�ي لھ�ذین التی�ارین أن یت�داخال ف�ي ك�ل 

مس�ار ش�اق م�ن  واحد، أما من الناحیة التاریخیة فقد كان ینبغي لھما أن یتوازیا ف�ي
  االستقامة وااللتفاف الدائم لئال یفترقا في غیاھب المجھول. 

فقد ك�ان الع�الم العرب�ي عن�د بدای�ة الق�رن التاس�ع عش�ر یجھ�ل نفس�ھ والع�الم. 
بینما یفترض النظر إلى المستقبل رؤیة نقطة االنطالق. بینما ل�م توج�د "معاص�رة" 

ؤی�ة الماض�ي والمس�تقبل. ف�ي آنذاك في ال�وعي العرب�ي، الن المعاص�رة تفت�رض ر
ح��ین ل��م یمتل��ك الع��الم العرب��ي حین��ذاك تاریخ��ھ المس��تقل. بینم��ا یّول��د فق��دان الت��اریخ 
السیاس��ي الجھ��ل والالمب��االة تج��اه الماض��ي والمس��تقبل، باعتبارھم��ا كفت��ي می��زان 
الحاض��ر. م��ن ھن��ا عكس��ت الم��وازاة القائم��ة والفعال��ة ف��ي نف��س الوق��ت ب��ین "طالق��ة 

ن األرك��ان" المالم��ح األول��ى ف��ي تج��اوز الھ��وة الس��حیقة لغی��اب اللس��ان" و"تحص��ی
  التاریخ السیاسي العربي المستقل.

إن "تحصین األركان" كظاھرة ھي نتاج للتحلل البنیوي الذي قطع استمرار 
التقالید وتجدیدھا المبدع. إذ ال حصانة في التاریخ المبدع، ألنھ ھو نفسھ تجل رفیع 

عیات الماضي الملجأ األخیر لالحتماء بھا م�ن ض�غط لھا. وھو حال یجعل من مرج
  "اآلخرین"، والعروة الوثقى للتمسك بھا في مواجھة النفس وتحدي ضعفھا.

فقد ظھرت الحاجة لتحصین األركان العربی�ة تح�ت ض�غط العام�ل األورب�ي 
(الغربي) وضغط االنحطاط الذاتي الذي دعاه رجال النھضة العرب بضعف الروح 

) ١٨٨٩-١٨١٩مصادفة أن یركز الطھطاوي وخیر الدین التونسي (األدبي. ولیس 
على أولویة العمران. فھي المقولة التي استعادت في الظاھر الفكرة الخلدونیة، وفي 
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رائ�ھ ومواقف�ھ البع�د الت�اریخي آالباطن مھمة تعمیر النفس. فقد تمثل ك�ل منھم�ا ف�ي 
یة للفن���اء الالح���ق ف���ي للحقیق���ة القائل���ة ب���ان تعمی���ر ال���نفس ھ���ي المقدم���ة الض���رور

نھما حاوال من خالل تحصین األركان الثقافیة لل�نفس بن�اء عمرانھ�ا أأي  ،تھاإشكاال
الجدی��د. لھ��ذا ل��م ینھمك��ا بالنق��د المباش��ر لل��نفس، بق��در م��ا انھمك��ا ف��ي نق��د الغ��رب 
األوربي، الذي شكلت تجاربھ مصدر اإلثارة الرئیسي آلرائھم�ا ومواقفھم�ا. فعن�دما 

وي كیان مص�ر آن�ذاك، فان�ھ یش�دد عل�ى أن ال�وطن كالجس�د یص�لحھ یتناول الطھطا
إزالة العضو غی�ر الن�افع كالش�جرة تنم�و بقط�ع الغص�ن الی�ابس منھ�ا. وش�حن كتب�ھ 
بالتواریخ الصحیحة والمشھورة والمزیفة دون تمحیص، ألنھ�ا كان�ت تمث�ل بالنس�بة 

لواقع، بل لتحصین لھ دالئل محكیة لما ینوي قولھ. انھ لم یوجھ اھتمامھ صوب نقد ا
ما فیھ من عناصر شكلت في وعیھ التاریخي والثق�افي مص�ادر التجدی�د ال�دائم. م�ن 
ھنا أولویة نقد التجارب األوربیة، باعتبارھا میدان اإلثارة واالقتباس والتعام�ل م�ن 

  جھة، ومرآة رؤیة النفس وتمایزھا عن اآلخرین من جھة أخرى.
الفرنس��یة م��ن عم��ران وص��ناعة تأم��ل الطھط��اوي مختل��ف جوان��ب الحی��اة 

وزراع�ة وأدب وفن�ون وص�فات الن�اس العقلی�ة واألدبی�ة واألخالقی�ة ونم�ط حی��اتھم. 
ووجد في عمرانھم وعلومھم وفنونھم وآدابھ�م م�ا یس�تحق التق�دیر واالحت�رام، وف�ي 
ذكاء الباریسیین ورفضھم للتقلید وح�بھم للحری�ة ف�ي العل�م والعم�ل وال�دین وس�عیھم 

ذلك في المظ�اھر والوف�اء بالوع�د وع�دم الغ�در والم�روءة وص�رفھم  للتجدید بما في
األم��وال ف��ي حظ��وظ ال��نفس والش��ھوات وع��دم ظ��نھم الس��وء ببن��اتھم رغ��م تب��رجھن 
فضائال یحق أن تكون "من باب الحال في دیار اإلسالم". وجعلھ ذل�ك یتوص�ل ف�ي 

م�ن األجن�اس. النھایة إلى أن الفرنسیین اقرب "شبھا بالعرب منھم للت�رك ولغی�رھم 
وأق��وى مظن��ة الع��رب ب��أمور ك��العرض والحری��ة واالفتخ��ار". فالفرنس��یون یحلف��ون 
أیض��ا ب��العرض كم��ا ھ��و الح��ال عن��د الع��رب. وال یغی��ر م��ن ذل��ك ش��یئا م��وقفھم م��ن 
النس��اء، الن الع��رض عن��دھم أوس��ع م��ن الغی��رة. إذ یقاب��ل الع��رض عن��دھم الم��روءة 

والحج���اب، ب���ل بالتربی���ة، كم���ا یق���ول عن���دنا، ومتعلق���ھ بالنس���اء ال یقّ���یم بالس���فور 
  الطھطاوي.

وتوصل التونسي إلى نفس النتیجة كما وضعھا في فكرتھ القائلة، بان المھمة 
األساسیة المطروحة أمام الفكر اإلصالحي تقوم ف�ي "اقتن�اء ج�واھر العل�وم مج�ردة 
عن أعراضھا". وھي نظرة نقدیة لھا أبعادا منظومیة في التعامل مع تجارب أوربا 
الحضاریة. لھذا وقف بالضد من االس�تغالل الض�یق للتجرب�ة األوربی�ة، وب�األخص 
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ضد محاوالت تطویھا السیاسي المباشر. إذ ال یعني "اقتن�اء ج�واھر العل�وم مج�ردة 
ع���ن أعراض���ھا" س���وى ض���رورة تمث���ل التجرب���ة الحض���اریة األوربی���ة بكاملھ���ا 

ة استنھاض��ھ وانبعاث��ھ واس��تخالص دروس��ھا العام��ة بم��ا یكف��ل للع��الم العرب��ي إمكانی��
الجدید. من ھنا مطالبتھ أن "یجري تخیر م�ا یك�ن بحالن�ا الئق�ا ولنص�وص ش�ریعتنا 
مساعدا وموافقا"، أي لیست التجربة األوربیة س�وى أح�د المص�ادر اإلض�افیة الت�ي 
یمكنھا مساعدة الع�الم العرب�ي ف�ي نھض�تھ الجدی�دة، ولك�ن بش�رط اس�تجابتھ لمب�ادئ 

  یة.وقیم الثقافة اإلسالم
ولیس مصادفة أن یشترك الطھطاوي والتونسي ف�ي تركیزھم�ا عل�ى مب�دأي 
النظ��ام والحری��ة ف��ي التجرب��ة األوربی��ة، حی��ث وج��دا فیھم��ا مب��ادئ جوھری��ة ممی��زة 

  للعقیدة اإلسالمیة. 
جعل الطھطاوي والتونسي من تجارب العمران األوربیة مرآة لرؤیة النفس. 

إلصالح مما اسماه بتأملھ الطویل لألسباب فقد انطلق التونسي في رؤیتھ لضرورة ا
القائمة وراء تقدم األمم وتأخرھا. واعتبر تأمل تجارب الغیر، وباألخص من "لیس 

  حزبنا"، القاعدة األولیة لتفحص التجارب العلمیة (العقلیة) والعملیة. 
وحق��ق التونس��ي ھ��ذه الفك��رة وعمقھ��ا م��ن خ��الل تطبیق��ھ إیاھ��ا عل��ى النظ��ام 

باره محل العدل الواقعي. لق�د ح�اول رب�ط تط�ور األم�م وانحطاطھ�ا، السیاسي، باعت
تمدنھا وخرابھا، وتأخرھا وھالكھا بمستوى وكیفیة تمسكھا أو عدم تمسكھا بالع�دل 
والمس��اواة. واعتب��ر وج��ود النظ��ام السیاس��ي مح��ك ومی��دان تجل��ي الع��دل والمس��اواة. 

م السیاس���ي ول���یس وأك���د بھ���ذا الص���دد عل���ى أن التق���دم واالنحط���اط م���رتبط بالنظ���ا
بالجغرافیا والمن�اخ وال�دین. واس�تنتج م�ن تحلیل�ھ لتج�ارب الت�اریخ األورب�ي الفك�رة 
القائل��ة ب��ان تط��ور أورب��ا المعاص��ر ف��ي مختل��ف المی��ادین ھ��و بس��بب "التنظیم��ات 
المؤسسة على العدل السیاسي وتسھیل طرق الثروة واستخراج كن�وز األرض بعل�م 

س��ي نظ��ام الع��دل السیاس��ي ف��ي أولوی��ة العم��ران ووض��ع التون الزراع��ة والتج��ارة".
والتمدن. وجعل منھ المقدمة الفعلی�ة الض�روریة األول�ى لإلص�الح اعتق�ادا من�ھ ب�ان 

  نظام العدل السیاسي ھو نظام العدل الدنیوي. 
ل��م یك��ن موق��ف العقالنی��ة النقدی��ة م��ن الواق��ع ومحاول��ة تذلیل��ھ س��وى المقدم��ة 

وال��ذي اش��ترك فی��ھ الطھط��اوي والتونس��ي  الض��روریة لتأس��یس الب��دیل اإلص��الحي،
وكثیر غی�رھم. فق�د ارتك�ز الب�دیل عن�دھما عل�ى سلس�لة تتك�ون حلقاتھ�ا م�ن التربی�ة 
والتعلیم (عن�د الطھط�اوي والمعرف�ة عن�د التونس�ي) وم�ن أس�باب العم�ران (تط�ویر 
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الزراع���ة والتج���ارة والص���ناعة) وم���ن التنظ���یم السیاس���ي. وھ���ي سلس���لة اس���تمدھا 
  ونسي من تأمل تجارب التاریخ. الطھطاوي والت

ح��ددت ھ��ذه الفك��رة مقوم��ات م��ا یمك��ن دعوت��ھ بالتحص��ین الثق��افي لإلص��الح 
المفت���رض. بحی���ث یص���بح اإلص���الح طریق���ا للتم���دن. ویص���بح اإلص���الح تم���دنا 

ك��ان تأص��یل التم��دن ف��ي الع��الم العرب��ي بالنس��بة فق��د وموض��وعا للتأس��یس الفك��ري. 
  ة الثقافیة. للطھطاوي والتونسي یعني تحصین الرؤی

إن إحیاء الجذور الثقافیة یعبر عن إدراك لفاعلیة االستمرار الثق�افي بالنس�بة 
لتأس��یس  وترس��یخ العناص��ر الض��روریة للتق��دم والتم��دن المعاص��رین. وھ��و إحی��اء 
شكل المقدمة  الض�روریة للرؤی�ة المنظومی�ة، الت�ي حص�لت عن�د الطھط�اوي عل�ى 

وي ھذه م�ع م�ا وض�عھ خی�ر ال�دین التونس�ي مظھر "العقیدة". وتلتقي أفكار الطھطا
في تحصینھ الثقافي ألركان التمدن اإلسالمي من خالل وحدة الدین والدنیا باعتباره 

  "القانون" العقلي والروحي للحضارة اإلسالمیة. 
ذلك یعني أن الطھطاوي والتونسي انطلقا م�ن جوھری�ة الوح�دة الدائم�ة ب�ین 

رھا أصال جوھریا یؤدي إل�ى إخ�راج اإلنس�ان ع�ن الدین والدنیا في اإلسالم، باعتبا
داعیة ھواه والى حمایة حقوق الناس جمیعا و كذلك إلى اعتب�ار المص�الح المناس�بة 
للوق���ت والح���ال وتق���دیم درء الفاس���د عل���ى جل���ب المن���افع، وأخی���را ارتك���اب أخ���ف 

  الضررین الالزم أحدھما لآلخر. 
د الطھطاوي والتونسي لم إن تمیز التمدن اإلسالمي عن الغربي األوربي عن

یكن تعبیرا عن النظرة النقدیة لتجارب اآلخرین فحسب، ب�ل ونتاج�ا عقالنی�ا ل�وعي 
الذات الثقافي. فقد احتوى التمدن اإلس�المي ف�ي أعماق�ھ عل�ى ص�یغة أولی�ة للمناع�ة 
الفكریة في تأمل المشاریع البدیلة للتمدن. وفرضت ھذه المناعة ح�دودا عل�ى الفك�ر 

  اضي والحاضر والمستقبل، وأجبرتھ على االتساق مع ذاتھ الثقافیة. في تأمل الم
مما سبق یب�دو واض�حا، ب�ان المس�ار الفك�ري لتی�ار التحص�ین الثق�افي كان�ت 
تھدف إلى بناء سلسلة المبادئ الكبرى في نظ�ام سیاس�ي امث�ل ج�امع لل�دین وال�دنیا، 

ات المج��ردة، ب��ل والع��دل والق��انون. غی��ر أن مثالیت��ھ ل��م تحلّ��ق ف��ي س��ماء التص��ور
تعایشت مع الرؤیة العقالنیة والواقعیة للتراث اإلسالمي وإمكانی�ة تجس�یده ف�ي ظ�ل 

  التمثل النقدي إلنجازات المدنیة األوربیة. 
ترتب على ھذه الرؤیة السیاسیة للنظام األمث�ل تص�ورات وأحك�ام اجتماعی�ة 

لى اھتمامات جدیدة وأدبیة جدیدة. إذ نعثر للمرة األولى في تیار تحصین األركان ع
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تجاه حوافزھا الكامنة في إدراك ض�رورة اإلص�الح والتم�دن الجدی�دین. كان�ت ھ�ذه 
األفكار واألحكام والتأویالت نتاجا للھواجس العمیقة في تیار التحصین الثقافي ع�ن 

  قیمة وأثر "المنفعة العامة" بالنسبة لإلصالح والتمدن. 
ثر توازى المسار الذي قطعھ أدى تعمق وعي الذات العربي الذي جرى بأ

كل من تیار "طالقة اللسان" وتیار "تحصین األركان" إلى تفعیل ھواجس الضمیر 
الملتھب وإدراك قیمة الھموم الكبرى والصغرى بالنسبة للتعامل مع كل ما لھ 
عالقة بالحاضر والمستقبل. فقد شارك كالھما بالغوص في بحار اللغة والتاریخ، 

ایا المجرد والملموس في التاریخ القومي والثقافي. وإذا كان بمعنى ولعمھما بقض
لھذا االختالف فضیلة نظریة كبرى ورذیلة عملیة بمستواھا في حالة عدم تداخلھما 
في تأمل الحاضر واستشراف المستقبل، فانھ شأن كل تواز في الحیاة البد لھ من 

 اجة شرارة الھیأن یتقاطع في محطات العبور أو الوصول. مما یولد بالضرور
العارم حینا، وطغیان الفرح واالبتھاج حینا آخر. ولیس مصادفة أن یتسلل ھذا 
التقاطع بأشكال ومستویات مختلفة ومتباینة إلى أذھان واعیان النخبة الفكریة 
الجدیدة الناشئة آنذاك. إذ یمكننا العثور على صدى ھذه الحالة في إبداع مختلف 

في شخصیة وإبداع جرجي  الحقا ھا األولیة تجسدتشخصیات المرحلة، لكن ذروت
  ).١٩١٤-١٨٦١زیدان (
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  ا��ص��حية ا��س��مية ومص��ها التاري�� :الباب الثالث

  

   حورة اة ا وا ا ا اول: 

  
وج��ود إن تح��ول اإلس��الم إل��ى ق��وة مس��تقلة قائم��ة بح��د ذاتھ��ا عل��ى مس��رح ال

التاریخي كان یعني انھ قد ب�دأ ب�امتالك ذات�ھ الجدی�دة وإدراك ح�دوده الخاص�ة. ول�م 
یكن ذل�ك مع�زوال ع�ن الت�أثیر المباش�ر وغی�ر المباش�ر للنھض�ة العربی�ة ومس�اعیھا 
الحثیثة لتھشیم األسس التقلیدیة للذھنیة السائدة في الوجود والفكر. وبالتالي الخروج 

انعدام الكیان السیاسي المستقل إلى آف�اق الب�دائل الممكن�ة. من عالم الوحدة المغلقة و
أما األخیرة فقد كانت من الناحیة الواقعیة اإلطار األوس�ع لتج�ارب النظ�ر (العقل�ي) 
والعمل (السیاسي) في تیارات الفكر واتجاھاتھ الكبرى، أي الصیغة المدركة ل�ذاتھا 

كان تحول اإلس�الم إل�ى ق�وة  في مشاریع البدائل من اإلصالح حتى الثورة. من ھنا
مستقلة في الوجود االجتماعي الت�اریخي للع�الم العرب�ي ھ�و المس�اھمة األكث�ر عمق�ا 

إذ ل��م تض��ع ھ��ذه المس��اھمة آن��ذاك ف��ي واتس��اعا ف��ي إدراك ال��ذات ووعیھ��ا النق��دي. 
ح��دود الرؤی��ة التاریخی��ة والروحی��ة. تص��وراتھا وأحكامھ��ا أش��یاء أكث��ر مم��ا ن��دعوه ب

  الحدود وبین كمیة ونوعیة القیم الكبرى والمبادئ المتسامیة. وطاقت بین ھذه 
وقد تضمنت ھذه الرؤیة على وحدة جدیدة في النظر إلى الحاض�ر والماض�ي 
والمستقبل یقوم مضمونھا في البقاء ضمن مكونات الوجود التاریخي للعالم العرب�ي 

التعبی�ر ع�ن  والبحث فیھا عما یمكنھ أن یكون م�دى ألفقھ�ا المنظ�ور. وم�ن الممك�ن
ھذا التحول في ھذه الرؤیة بالعبارة التالیة: إذا كانت االتجاھات الفكری�ة والسیاس�یة 
السابقة للحركة اإلصالحیة اإلسالمیة تجمع كل ما یمكن جمعھ من اجل ق�ول فك�رة 

  واحدة، فأن اإلصالحیة اإلسالمیة انطلقت من فكرة واحدة لقول كل شيء. 
تھ تحول اإلسالم إلى ق�وة مس�تقلة وبقاؤھ�ا ف�ي وتضمن ھذا "االنقالب" في ذا

الوق��ت نفس��ھ ف��ي األعم��اق المغم��ورة لمش��اریع الب��دائل الفكری��ة. وھ��ذا ب��دوره ك��ان 



137 

االنعكاس غیر المرئ�ي لتمرك�ز الثقاف�ة الفكری�ة الروحی�ة بع�د ق�رن م�ن المح�اوالت 
لفكرة المرھقة في الدین والدنیا، والروح والجسد التي سقت ظھور المالمح الدقیقة ل

اإلص��الحیة اإلس��المیة الكالس��یكیة. وإذا كان��ت الحص��یلة المادی��ة لھ��ذه العملی��ة ھ��و 
الھجوع الظاھري للجسد، فان حص�یلتھا المعنوی�ة تق�وم ف�ي اس�تثارتھا ك�وامن الك�ّل 
العربي. فاالنطالق من فك�رة واح�دة لق�ول ك�ل ش�يء یفت�رض تمرك�زا ف�ي الغای�ات 

بحیث یجعل من الممكن التقاؤھما في الفعل،  واألھداف، وتركزا في القیم والمفاھیم
أي التقاء الغایات بالقیم واألھداف بالمفاھیم. ولم یكن ھذا االلتقاء فع�ال إرادی�ا بق�در 

  ما كان نتیجة مالزمة لتعمق وعي الذات النقدي. 
فقد كان تمركز الثقافة وتركزھا في فكرة واحدة لقول كل م�ا یمك�ن قول�ھ م�ن 

المتطابق مع إدراك حقائق األولوی�ات الض�روریة. فق�د كان�ت خاللھا، ھو األسلوب 
ھ��ذه "الحق��ائق" النت��ائج المتراكم��ة ف��ي مس��ار الحری��ة الباحث��ة ع��ن مب��ادئ كب��رى أو 
مرجعی��ات للفع��ل (العم��ل)، والت��ي أدت ف��ي الوھابی��ة األول��ى والحرك��ات الص��وفیة 

عالم الواح�دة  آنذاك (أو ما ادعوه بالتصوف الفاعل) إلى خروج الذھنیة العربیة من
المغلق��ة إل��ى اآلف��اق األرح��ب ف��ي تأم��ل ال��نفس. لك��ن الح��دود الذاتی��ة والمحدودی��ة 
التاریخیة للوھابیة األولى و"التصوف الفاع�ل" ق�د أدى بھم�ا إل�ى ال�دوران ف�ي فل�ك 
معتقداتھم األساسیة. ومن ثم اقفل على "حقائقھما" إمكانیة التثویر الدائم. وبالتالي لم 

إب��داع نم��اذج كب��رى ودائم��ة ل��وعي ال��ذات النق��دي. فق��د اس��تدرجت  یمك��ن بإمكانھم��ا
الوھابیة األولى، على سبیل المثال، في فكرتھا عن التوحید كل م�ا یمكن�ھ أن یك�ون 
موضوعا لنقدھا، لكنھا أبقت على "حقائقھا األولیة"، باعتبارھا مقدمة أزلیة ونھای�ة 

وف الفاع��ل". وذل��ك الن أبدی��ة لك��ل ب��دیل محتم��ل. وینطب��ق ھ��ذا أیض��ا عل��ى "التص��
  حركتھ كانت تدور في فلك تصوراتھ التقلیدیة. 

ومع ذلك استطاعت ھذه العملی�ة أن تبل�ور ق�یم المف�اھیم ومف�اھیم الق�یم، س�مو 
الغایات والغایات المتس�امیة، مم�ا ك�ان یعن�ي أیض�ا فس�حھا الطری�ق أم�ام ص�یرورة 

ناص��ر ف��ي مس��ار النق��د العناص��ر النقدی��ة ف��ي العل��م والعم��ل، دون أن ت��دخل ھ��ذه الع
ال��ذاتي. فھ��ي ل��م تتأم��ل اإلمكانی��ات الجدی��دة القائم��ة ف��ي ح��دودھا الذاتی��ة. وذل��ك الن 
األخیرة كانت بالنسبة لھا مجرد یقینی�ات جبری�ة. أم�ا أفعالھ�ا فھ�ي التجس�ید الف�ردي 
لنداء الحقیقة (أو الحقائق). مما ح�دد ب�دوره مس�ارھا الخ�اص ف�ي من�اھج اإلص�الح 

إلغاء إمكانیة الرؤیة النقدیة تج�اه تقالی�د اإلص�الح نفس�ھا. لھ�ذا توقف�ت التقلیدي، أي 
العناص���ر العقالنی���ة العملی���ة األول���ى عن���د مبادئھ���ا. وھ���ي األس���باب القائم���ة وراء 
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اضطرارھا لتوظیف ك�ل م�ا یمك�ن توظیف�ھ م�ن اج�ل ق�ول فك�رة واح�دة. بینم�ا ك�ان 
یر في االتجاه المعاكس لتاریخ التفكیك الفعلي لھذه الحلقة المفرغة ھو نفیھا، أي الس

اإلص��الح التقلی��دي م��ن خ��الل إدراك الح��دود الواقعی��ة للواج��ب، وح��دود المث��ال ف��ي 
الفعل. بمعنى االنطالق من البدایة المعقولة للوجود التاریخي والنظ�ر إل�ى الماض�ي 
والمستقبل بوصفھما كفتین معقولتین في میزان الحاض�ر. وق�د تطابق�ت ھ�ذه الحال�ة 

مفاھیم العقالنیة العربیة الصاعدة في اجتھادھا، وق�یم ومف�اھیم اإلص�الحیة مع قیم و
اإلسالمیة في جھادھا. مما ترتب علیھ الحق�ا التق�اء ھ�ذه الق�یم والغای�ات، والمف�اھیم 
واألھ��داف ف��ي الفع��ل اإلص��الحي العقالن��ي، ال��ذي جع��ل الجھ��اد اجتھ��ادا واالجتھ��اد 

النظري مرحلة كبرى ف�ي مس�ار العقالنی�ة  جھادا. وقد أنھى ھذا االلتقاء في مستواه
العربیة الحدیثة. إذ استطاع تجاوز تقلیدیة الماضي من خالل نفي انجازاتھا الكبرى 
المتراكم��ة ف��ي مج��رى زم��ن معق��د ودم��وي ف��ي الوق��ت نفس��ھ راف��ق ظھ��ور وتط��ور 

  الوھابیة والتصوف الفاعل. 
ني ك�ان بمعن�ى م�ا فغیاب الوھابیة م�ن ھج�وم الرؤی�ة النقدی�ة المباش�رة لألفغ�ا

النف�ي األوس�ع لھ�ا، ولك�ن م�ن خ�الل التنش�یط الفك�ري والعمل�ي لقض�ایاھا األساس�یة 
ورؤیتھا الدینیة وحلولھا العملیة. مما كان یحت�وي ب�دوره عل�ى دف�ع النجازاتھ�ا ف�ي 
میدان العمل والسیاسة والوحدة واألمة وغیرھ�ا م�ن القض�ایا إل�ى غایاتھ�ا القص�وى 

التح�دیث والعص�رنة. ونعث�ر عل�ى ھ�ذا الموق�ف ف�ي تقی�یم من خالل ربطھا بقض�یة 
األفغاني المباشر لشخصیة وانج�ازات محم�د عل�ى باش�ا. فق�د وج�د فی�ھ ل�یس مج�رد 
رجال كبیر العقل والدرایة فحسب، بل وھائل الھمة واإلقدام. وبغض النظر ع�ن أن 

ل ف�ي محمد علي باشا، كما یق�ول األفغ�اني، "ل�م یتوس�ع ف�ي دروس العل�م، ول�م یجب�
مصانع السیاسة، إال أن طبیعتھ الفطریة كانت فائضة بحب الحضارة وب�ث العل�وم، 
وتأس�یس قواع�د العم�ران م��ع ت�دفق ھمت�ھ لبل��وغ الغای�ة مم�ا یمی��ل إلی�ھ". لھ�ذا نال��ت 
مصر زمنھ ما كانت "تقف دونھ أفكار الناظرین، إذ طرقت أبواب السعادة م�ن ك�ل 

واتس�عت دائ�رة التج�ارة، وعم�ّرت معاھ�د  وجھ فتقدمت فیھ�ا الزراع�ة تق�دما غریب�ا
العلم فتقاربت أنحاؤھا"، أي وح�دتھا الوطنی�ة. ووج�د األفغ�اني ف�ي ھ�ذه االنج�ازات 

  نموذجا لالحتذاء واالقتداء.
إن تركیز األفغاني على انجازات محمد علي باشا في قض�ایا الفع�ل السیاس�ي 

ص�ریة وب�دائلھا العملی�ة. والدولة الموحدة جرى من خالل إظھار أولوی�ة األبع�اد الع
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بمعنى تذلیل الضیق الثقافي الممیز للوھابیة. والشيء نفسھ میز أیضا آراء ومواقف 
  محمد عبده. 

لقد سارت ھذه العملی�ة المعق�دة لتوس�ع وتعم�ق الرؤی�ة النقدی�ة العقلی�ة ص�وب 
اإلص��الحیة العقالنی��ة عن��د الشخص��یات الكب��رى لإلص��الحیة اإلس��المیة ف��ي دھ��الیز 

التأملی���ة والفاحص���ة للتجرب���ة (النظری���ة والعملی���ة) الشخص���یة. بمعن���ى أن الرؤی���ة 
عناصر الفكرة اإلصالحیة ومبادئ اإلص�الحیة اإلس�المیة الجدی�دة ق�د تراكم�ت ف�ي 
مجرى معاناة فردیة حرة للعقل والضمیر الفردي واالجتماعي والقومي اإلس�المي. 

تأسیس�یة األولی�ة بالتص�وف ولیس مصادفة أن یكون اھتمام ھذه التجارب النقدیة وال
  بشكل عام و"التصوف الفاعل" بشكل خاص. 

فقد مر جمیع مفكري الحرك�ة اإلص�الحیة اإلس�المیة بتج�ارب ص�وفیة أولی�ة 
مختلف��ة المس��تویات. إذ ت��أثروا جمیع��ا بأق��دار متباین��ة بالتص��وف وتقالی��ده الروحی��ة 

وتحولھا الظاھري  والفلسفیة الكبرى. وعندھم جمیعا یمكن رؤیة طبیة ھذه التجربة
والباطني، الذي وجد انعكاسھ فیما یمكن دعوتھ باستبدال التجربة الص�وفیة الفردی�ة 
بفردانیة تمثل الكّل االجتماعي بمعاییر القومی�ة (العربی�ة) واألم�ة (اإلس�المیة). م�ع 
م�ا ترتی�ب علی�ھ م��ن نف�ي فك�ري خ��اص وج�د تعبی�ره النظ��ري والعمل�ي ف�ي توس��یع 

ة اإلص��الحیة تج��اه القض��ایا االجتماعی��ة والسیاس��یة والثقافی��ة وتعمی��ق أولوی��ة الرؤی��
الكب��رى. وق��د كان��ت ھ��ذه العملی��ة ش��كال م��ن أش��كال انح��الل التقالی��د القدیم��ة "للخل��ق 
الدائم" و"تناسخ األرواح"، أي تحلل ما یمك�ن دعوت�ھ بآلی�ة "التشخص�ن الت�اریخي" 

  لرموز اإلسالم الكبرى في الجسد المعاصر. 
اإلصالحیة اإلسالمیة صیغة جدیدة لھ�ذا الخل�ق والتناس�خ عب�ر لقد قدم رجال 

نقل تجسیدھما من الحالة الفردیة إلى الكینونة االجتماعیة. ولم یك�ن ھ�ذا ف�ي الواق�ع 
سوى األثر المباشر وغیر المباشر لنوعیة األثر ال�ذي ترك�ھ التص�وف ف�ي الحرك�ة 

و أمر جلي ویمك�ن العث�ور االجتماعیة والسیاسیة الفاعلة لإلصالحیة اإلسالمیة. وھ
علی��ھ ف��ي تج��ارب شخص��یاتھا الكب��رى بمخت��ف المی��ادین بش��كل ع��ام، وف��ي إب��داعھا 
الفكري بشكل خاص. ووجد ذل�ك تعبی�ره األكث�ر دالل�ة ف�ي توس�ع "م�آثر" العقالنی�ة 
اإلصالحیة عندھم، بمعنى موت المیت وإحیاء الحي ف�ي تج�ارب الثقاف�ة اإلس�المیة 

  وتقالیدھا المتنوعة. 
د س��ارت اإلص��الحیة اإلس��المیة ف��ي طری��ق االخت��زال العلم��ي والعمل��ي فق��

لتجربة قرن من الزمن. وھي للحصیلة التي وج�دت انعكاس�ھا ف�ي انعك�اس المس�ار 
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الت�اریخي ف��ي رؤیتھ��ا النقدی��ة للواق�ع. فھ��ي ل��م تع��د تحك�م ف��ي آرائھ��ا عل��ى الحاض��ر 
ص�رف، ب�ل حاول�ت بعیون الماضي، ولم تصنع من نماذجھ المثالیة نظاما الھوتی�ا 

اخت��زال مثالی��ة الماض��ي ف��ي نموذجیت��ھ، أي إع��الء ش��أنھ باعتب��اره نموذج��ا ال یل��زم 
الفعل المعاصر بشيء غیر إلزامیة التأمل الحر. وبھذا تكون قد دفع�ت ثقاف�ة "كس�ر 
األصنام" و"ھدم القبور" إلى نھایتھا المنطقیة من خالل تحویل س�ھامھا إل�ى كیانھ�ا 

حریتھ��ا الجدی��دة ف��ي الفع��ل باعتبارھ��ا ب��ؤرة مش��عة، ول��یس  الخ��اص. وبالت��الي بن��اء
تصنیمھا (من الصنم) في قطبیة الوجود الحق. وقد أدت ھذه العملیة إلى تعمیق نقد 
ال���ذات العقالن���ي وقط���ع دورة اإلنت���اج التقلیدی���ة للعقائ���د. بمعن���ى أن اإلص���الحیة 

  اإلسالمیة لم تجعل من أفكارھا النقدیة عقائد.
لكمون الفكرة الثقافیة في الفكرة السیاس�یة والفك�رة السیاس�یة  إن الوحدة الحیة

في الفكرة الثقافیة تكشف عن تذلیل اإلص�الحیة اإلس�المیة للذھنی�ة الس�لفیة المعان�دة 
واالستبداد السلطوي، من خ�الل تأص�یلھا لمف�اھیم العق�ل العملی�ة، باعتبارھ�ا أج�زاء 

فك�رة نق�د ال�ذات االجتماعی�ة ضروریة في منظومة اإلصالح. وبلغ ذلك ذروتھ ف�ي 
والتنویر الثقافي الشامل. مما حدد بدوره حدود النزعة النقدیة لإلصالحیة اإلسالمیة 
وارتباطھ��ا بقض��ایاھا التاریخی��ة والوجودی��ة والروحی��ة الخاص��ة. وبھ��ذا تك��ون ق��د 
أسس���ت لعناص���ر المنظوم���ة الفكری���ة األص���یلة، مم���ا الزمھ���ا بض���رورة التأص���یل 

 لألصالة.  
التناقض��ات ى ذل��ك إل��ى تأس��یس م��ا یمك��ن دعوت��ھ باإلس��الم الثق��افي. فلق��د أد

الش���روط  أح���دي ف���ي الوق���ت نفس���ھ المالزم���ة لمحدودی���ة المنظوم���ات الفكری���ة ھ���
الض��روریة لنم��و وت��راكم ال��روح النق��دي الثق��افي. وذل��ك الن مس��اعي الفك��ر ف��ي 

ع�ادة م�ا محاوالتھ تنظیم اآلراء واألحكام والقیم في منظوم�ة لھ�ا ح�دودھا الخاص�ة 
ی���ؤدي إل���ى تعمی���ق عناص���ر النزع���ة النقدی���ة. وبالت���الي، إرس���اء أس���س المق���دمات 
الض��روریة لتأص��یل وع��ي ال��ذات العقالن��ي، وب��األخص حالم��ا تج��ري ھ��ذه العملی��ة 
بمعاییر اإلدراك الواقعي لألولویات التاریخیة الفعلیة. فنشوء وتطور الفكرة النقدی�ة 

لوج��ھ اآلخ��ر إلدراك أولوی��ات اإلص��الح لإلص��الحیة اإلس��المیة تج��اه ال��نفس ھ��و ا
ال��ذاتي. الس��یما وان ظھ��ور فك��رة اإلص��الح ال��ذاتي بھیئ��ة منظوم��ة فكری��ة نظری��ة 
  وعملیة ھو التعبیر المناسب عن بلوغ العقل النظري والعملي إدراك حدوده الذاتیة. 
وفي مجرى ھذا اإلدراك كانت تت�راكم ص�یاغة اإلمكان�ات المتنوع�ة لتأص�یل 

ن ثم تنوع الرؤیة النظریة للماضي والمستقبل وانكسارھما في مختلف األصالة، وم
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قضایا ومسائل الوجود المعاصر. وقد حدد ھذا بدوره مھمة تجدید الرؤیة ومشاریع 
البدائل، بوصفھا میدان التجس�ید المباش�ر لبل�وغ ال�وعي النظ�ري والعمل�ي مس�تواھا 

ت��ي تفرض��ھا أیض��ا مش��اعر الرفی��ع والخ��اص. الس��یما وأنھ��ا الحال��ة "الطبیعی��ة" ال
االنتماء الثقافي ومنطق الرؤی�ة العقلی�ة والوجدانی�ة ألولوی�ات "القض�ایا المص�یریة" 
وكیفیة حلھا. بمعنى البقاء في حیز الوجود التاریخي والفناء ف�ي الواج�ب، بوص�فھا 
المعادل��ة الت��ي تحت��وي عل��ى قیم��ة وفاعلی��ة اإلدراك المتن��وع لتأص��یل األص��الة (أو 

  د الذاتیة).إدراك الحدو
وقد جرت ھذه العملیة في أفكار اإلصالحیة اإلسالمیة من خالل الرجوع إلى 
بدایة الذات الثقافیة ولیس إلى بدایة زمن "السلف الص�الح"، وبالت�الي ل�م تج�ر عب�ر 

الواج�ب، ب�ل م�ن  -توجیھ الفكرة اإلص�الحیة وتوجھ�ا العمل�ي ص�وب فك�رة المث�ال 
عی��ة ومع��اییر العقالنی��ة المس��تقبلیة. مم��ا ح��دد خ��الل وض��عھا بمق��والت الفك��رة الواق

بدوره خلوھا م�ن إف�راط االستش�ھاد المتك�رر والمم�ل بالماض�ي وبطوالت�ھ الواقعی�ة 
والوھمی�ة. بعب�ارة أخ�رى، لق�د ج�رى الخ��روج م�ن أوھ�ام ال�روح البط�ولي وتقالی��ده 
الالھوتیة المخدرة للعقل والضمیر صوب تأسیس بطولة الروح العقالني. ول�م یك�ن 
ھذا رد فعل أو معارض�ة عل�ى م�ا ف�ي "عقالنی�ة الض�میر واللس�ان" (فك�رة النھض�ة 
العربیة الدنیویة) من قیم كبرى وفعالة بالنسبة الستثارة الحماس الوجداني، بقدر ما 
كان���ت تمث���ل االس���تكمال النق���دي واألكث���ر عمق���ا لم���ا فیھ���ا. وذل���ك الن اإلص���الحیة 

ع إل��ى بدای��ة الص��یرورة الثقافی��ة اإلس��المیة حاول��ت تحقی��ق ذل��ك م��ن خ��الل الرج��و
للكینونة اإلسالمیة. بمعنى أنھ�ا ل�م تق�ف عن�د ح�دود المتحج�رات الجمیل�ة للحض�ارة 
اإلسالمیة، بل تجاوزتھ�ا ص�وب مص�ادرھا األول�ى. وف�ي ھ�ذا كان�ت تكم�ن ق�درتھا 
العقلیة ونشوتھا الوجدانیة في تنشیط فكرة التأصیل الثق�افي وتأسیس�ھ باالس�تناد إل�ى 

نتم��اء الثق��افي ومرجعیت�ھ الجوھری��ة، أو م��ا أس��میتھ بوح�دة البق��اء ف��ي حی��ز فك�رة اال
  الوجود التاریخي والفناء في الواجب. 

لقد كانت ھذه الحصیلة النتیج�ة المترتب�ة عل�ى تولی�ف ووح�دة النزع�ة النقدی�ة 
العمیقة والتوج�ھ اإلص�الحي، أي ك�ل م�ا ی�الزم بالض�رورة إدراك قیم�ة األولوی�ات 

قدم��ة الض��روریة للفع��ل العقالن��ي. وبم��ا أن قیم��ة األولوی��ة وفاعلیتھ��ا باعتبارھ��ا الم
مرتبط أساسا بادراك طابعھا الموضوعي ومس�توى تأسیس�ھا الموض�وعي، لھ�ذا ل�م 
یكن بإمكان ھذه الوحدة الخشنة والمرنة أیضا أن تخلو في النصف الثاني من القرن 

ش��یة الوجدانی��ة واألوھ��ام التاس��ع عش��ر بالنس��بة لع��الم اإلس��الم م��ن اث��ر وت��أثیر األغ
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الص��نمیة ل��زمن االس��تبداد واالس��تعباد. وق��د انعكس��ت ف��ي ھ��ذه الظ��اھرة المتناقض��ة 
مفارق��ة الوج��ود الت��اریخي والثق��افي للمرحل��ة (عھ��د التخل��ف واالس��تبداد والھج��وم 
االستعماري األوربي) سواء جرى النظر إلیھ بمع�اییر الواق�ع أو بمع�اییر الواج�ب. 

واج��ب" ف��ي نظ��ام "الح��رام" و"الح��ریم" وأش��كالھا ومس��تویاتھا وق��د تك��ون حال��ة "ال
المتنوعة في قصور الخلفاء والسالطین الصورة النموذجیة عن ھذه المفارق�ة. وإذا 
كانت ھذه المفارقة ھي األسلوب الممیز أیضا لحالة العالم اإلسالمي عند اصطدامھ 

ضوعي في اإلص�الحیة العشرین األوربیین، فان إدراكھ المو -بالقرن التاسع عشر 
اإلسالمیة لم یكن باإلمكان حصره بمستوى ما معین، أو جانب ما مع�ین. مم�ا ح�دد 
بالضرورة تنوع مساعي اإلصالحیة اإلسالمیة واشتراكھا في الوقت نفس�ھ بأولوی�ة 
الھموم الثقافیة والسیاس�یة. غی�ر ان�ھ ل�م یج�ر حص�ر ھ�ذه المس�اعي والھم�وم ض�من 

ة م�رة واح�دة وال�ى األب�د. أم�ا الیق�ین الراس�خ ومختل�ف آفاق مح�ددة مس�بقا أو معط�ا
مظ��اھره وأش��كالھ فق��د ك��ان الص��یغة الوجدانی��ة المالزم��ة ل��روح الثب��ات الت��اریخي 
الممیز لإلصالحیات الكبرى، أي الغشاء الضروري للكینون�ة االجتماعی�ة والنفس�یة 

دد ب�دوره آلی�ة والثقافیة. فھي المقدمة الخطابیة للعمل المربط بفكرة الواجب. مما ح�
الرجوع التاریخي للذات الثقافیة، بوصفھ تعبی�را ع�ن ح�ال البق�اء ف�ي حی�ز الوج�ود 
الت��اریخي والفن��اء ف��ي الواج��ب. م��ن ھن��ا قیم��ة المرجعی��ة (الثقافی��ة) وفاعلیتھ��ا ف��ي 
الرجوع "التاریخي". ذلك یعني، أن مرجعیتھا لم تكن الھوتیة ـ سلفیة وال مذھبیة ـ 

  إلصالحیة العقالنیة صوب اإلسالم الثقافي. سیاسیة، بل مرجعیة ا
إن استمداد اإلصالحیة اإلس�المیة لمرجعیاتھ�ا األساس�یة م�ن اإلس�الم الثق�افي 
كان النتیجة المالزمة لمنطق اإلدراك المتعمق في ذاتھ. أما التقلیدیة الظاھریة فیھا، 

ر وجم�وده ف�ي فأنھا تقلیدیة الثبات التاریخي ضمن أصولھ الثقافیة، ولیس ثبات الفك
مق���والت الماض���ي وقض���ایاه واھتمامات���ھ. وم���ن ھن���ا اش���تراك مختل���ف شخص���یات 
وتی��ارات اإلص��الحیة اإلس��المیة ف��ي مرجعی��ات كب��رى مح��دودة ج��رى حص��رھا 
بأصول القرآن والسنّة. ولم تع�د ھ�ذه األص�ول دی�وان المعرف�ة المطلق�ة ف�ي تبویبھ�ا 

عقول��ة والمتغی��رة. لھ��ذا اعتب��ر العقائ��دي والفقھ��ي الج��اھز، ب��ل النم��اذج الرمزی��ة الم
محمد عبده القرآن ھو "المعجزة الوحیدة" في اإلسالم، بسبب كونھا "عرضت على 
العق��ل ومفھوم��ة م��ن قبل��ھ"، كم��ا أن اإلیم��ان ال یس��تلزم تغی��ر س��نّة هللا ف��ي الوج��ود. 
بعبارة أخرى، انھ لم یضع اإلیمان "بخارق العادة" في میدان التصدیق فحسب، ب�ل 

دراك العقل وفھمھ إیاه. فالمعجزة ھنا ھي لیست خرق العادة، بقدر م�ا أنھ�ا وقیّده با
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"سنة هللا في الوجود"، أي قانون وجود األشیاء كما ھي. وھي "السنّة" الت�ي ح�اول 
إدراجھا في ما یمكن دعوتھ بقانون الوحدة الثقافیة وكونھا احد المص�ادر التاریخی�ة 

  الجوھریة. 
كن دعوت�ھ بحیوی�ة ال�زمن الثق�افي، ولك�ن دون جعل�ھ إننا نقف ھنا أمام ما یم 

أسلوبا أو مستوى للتسلیة الذاتیة. فالرمز الثقافي ھنا ھو الكیان الحي لوح�دة المث�ال 
والواج��ب، أي تل��ك الق��وة الت��ي ت��الزم بالض��رورة وع��ي االنتم��اء العمی��ق للت��اریخ 

لیة االس�تنھاض الخاص (الثقافي) ومھمة استدراكھ الجدید بالصیغة التي تستثیر فاع
"الخال��د" لمبادئ��ھ الكب��رى. بعب��ارة أخ��رى، أنھ��ا عملی��ة االس��تعادة الدائم��ة للمب��ادئ 
المتس���امیة باعتبارھ���ا بدای���ة الت���اریخ وغایت���ھ. وم���ن ھن���ا تن���وع ظھورھ���ا وتب���این 
مس���تویاتھا وتع���دد نم���اذج تأسیس���ھا النظ���ري عن���د رج���ال اإلص���الحیة اإلس���المیة. 

س�امیة باعتبارھ�ا بدای�ة الت�اریخ ونھایت�ھ ھ�ي ال�دورة فاالستعادة الدائمة للمب�ادئ المت
التي یفترضھا منطق م�ا أس�میتھ باألص�ولیة الثقافی�ة. الس�یما وان�ھ المنط�ق الم�الزم 
لك��ل إب��داع حقیق��ي، ألن��ھ یفت��رض ف��ي اس��تنتاجاتھ ص��دق معانات��ھ. وتس��تقطب ھ��ذه 

لرم��وز العملی��ة ب��دورھا الت��اریخ والفك��ر، باعتبارھم��ا المكون��ات المح��ددة لظھ��ور ا
الثقافی��ة وكیفی��ة فعلھ��ا ف��ي الوج��ود االجتم��اعي والسیاس��ي لألم��م. وال یمك��ن لھ��ذه 
األص�ول الثقافی��ة أن تك��ون م��ؤثرة دون إع��ادة "تأص��یلھا" الت��اریخي. وتحت��وي ھ��ذه 
العملیة في أعماقھا على تناقضات كبیرة،و باألخص ما یتعلق منھا بإمكانیة تأدیتھ�ا 

بتع��اد ع��ن واقعی��ة الب��دائل المعاص��رة وص��یرورة إل��ى ص��نمیة النزع��ة التأملی��ة، واال
"الت��اریخ الع��المي". لكنھ��ا ف��ي الوق��ت نفس��ھ كان��ت تتمث��ل األس��لوب األكث��ر واقعی��ة 
لترسیخ عقالنیة الرؤیة والفعل، وباألخص حالما تجد وتؤسس للنسبة المعقولة ب�ین 

ب�ة الماضي والمستقبل في الحاضر، أي حالما تتجنب وضع أفعالھا ف�ي ری�اح التجر
  الخالصة، وختم المستقبل بمقاییس الماضي وأحكامھ القیمیة. 

وقد نثر األفغاني األحجار األولى لھذا الطریق المعقد في محاوالتھ المتنوع�ة 
إلیجاد النسبة المعقولة بین الدیني والدنیوي، واإلسالم والعلم، والقومي واإلسالمي، 

نیة اإلسالم وحضارتھ، أي كل واإلصالحي والعقلي، واالجتماعي واإلنساني في مد
م��ا یش��كل ف��ي حص��یلتھ مق��دمات الرؤی��ة المناس��بة لص��یاغة أس��س الثقاف��ة باعتبارھ��ا 
األس��لوب األكث��ر واقعی��ة لرس��م عقالنی��ة الرؤی��ة والفع��ل. مم��ا أدى إل��ى إب��داع ق��یم 
االعتدال والوسط ونسبھا الخاصة في مختلف میادین الوجود االجتماعي والسیاسي 

وإذا كانت آراءه وأحكامھ تبدو في مظھرھا أحیانا غای�ة ف�ي التب�این، لعالم اإلسالم. 



144 

فألنھ��ا تعك��س أساس��ا تطورھ��ا الح��ي باالرتب��اط م��ع مج��رى تعم��ق رؤیت��ھ لألم��ور 
ومجراھا. ولھذا كان من الطبیعي أن یتحمس في بدایة أمره لنقد الدھریین بالصیغة 

ص�عود األم�م وس�قوطھا التي عمم في مواقفھ منطق األخالق الصارمة فیما یتعل�ق ب
التاریخي. إذ لم یجد ف�ي الدھری�ة الھندی�ة أكث�ر م�ن مقل�د ل�ـ"المادیة" ومقص�دھا ف�ي 
"محو األدیان" من خالل نشرھا فكرة "اإلباح�ة ف�ي األم�وال واالبض�اع ب�ین الن�اس 
عام��ة". ووج��د ف��ي ھ��ذه المس��اعي "اإلباحی��ة" مص��در س��قوط الحض��ارات ق��دیما 

ذه األحكام من حیث رؤیتھا األسباب الفعلی�ة وحاضرا. وبغض النظر عن ضعف ھ
العمیق���ة الخاص���ة بص���عود األم���م وس���قوطھا، إال أنھ���ا تكش���ف ف���ي ذوق المش���اعر 
الحساسة لإلصالحیة الدینیة عن قیمة الروح األخالقي في إعادة بناء الكیان الثقافي 
لألم��ة. م��ن ھن��ا یمك��ن رؤی��ة تعرض��ھا الالح��ق إل��ى نف��ي فك��ري ایج��ابي ف��ي أرائ��ھ 

  سیة. السیا
بصیغة أخرى، إن انتقاد األفغاني لعناصر المدافعة الشخصیة وشرف ال�نفس 
والحكومة في آراء الدھریین، ھو انتقاد اجتزائھا التقلیدي من بنیة المدنیة األوربیة، 
بوصفھ فع�ال ال عقالنی�ا وال أخالقی�ا، وال إنس�انیا. ألن�ھ ال ی�ؤدي إل�ى ص�نع الوح�دة 

س��الم المج��زأ والمتخل��ف آن��ذاك. وذل��ك الن عقائ��د والوف��اق الض��روریین لع��الم اإل
المدافعة الشخصیة وشرف النفس ما ھي في الواق�ع س�وى ق�یم الفردی�ة البرجوازی�ة 
المعقولة ف�ي منظوم�ة المدنی�ة األوربی�ة للق�رن التاس�ع عش�ر. بینم�ا ل�م تع�ن بالنس�بة 

مدنی��ة" لع��الم اإلس��الم وواقع��ھ آن��ذاك س��وى انح��الل" ھیئ��ة االجتم��اع اإلنس��اني" و"ال
و"نظام المعامالت" و"صالت البش�ر". لق�د أدرك األفغ�اني ق�یم الوج�ود االجتم�اعي 
(ھیئ��ة االجتم��اع) والم��دني (ل��بس المدنی��ة س��ربال الحی��اة) واالقتص��ادي الحق��وقي 
(استقامة نظام المعامالت) واألخالقي (صفو صالت البشر م�ن الك�دورات). وبھ�ذا 

لق�یم الالعقالنی�ة ف�ي القومی�ة األوربی�ة والنزع�ة كان انتقاده لعقائ�د ال�دھریین انتق�ادا 
الفردیة وأخالقیاتھا األنانی�ة، أي أن انتق�اده لھ�ذه العقائ�د ج�رى م�ن خ�الل تحجیمھ�ا 

  ضمن أطرھا الواقعیة باعتبارھا قیما أكثر مما ھي عقائد. 
وق���د ح���دد إدراك قیم���ة الكی���ان الثق���افي لع���الم اإلس���الم مض���مون األص���الة 

ة. بمعنى تحدی�د االتج�اه الع�ام ف�ي إدراك ض�رورتھا، وبالت�الي لإلصالحیة اإلسالمی
وضع إمكانیة تعددیتھا في الفكر والممارسة العملیة. فإذا كان تأسیس�ھا األول�ي عن�د 
األفغاني مرتبط بصراعھ الفكري األول مع الدھریة (الھندیة)، ونھایتھا في ال�دعوة 

ب�ده ص�یغة االرتب�اط الكام�ل الشاملة للنھوض اإلسالمي، فأنھا اتخذت عن�د محم�د ع
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للعقالنی��ة الھادئ��ة ف��ي نزوعھ��ا األخالق��ي. مم��ا ألبس��ھا ف��ي آن واح��د لب��اس التن��ویر 
والنزع��ة اإلنس��انیة. ف��ي ح��ین ج��رى بلورتھ��ا ف��ي آراء الك��واكبي، بوص��فھا أج��زاء 
متوحدة في مشروعھ السیاسي الدیمقراطي والقومي التحرري. مم�ا ك�ان یعن�ى ف�ي 

الروحی���ة الكامن���ة للثقاف���ة اإلس���المیة ف���ي أفع���ال الق���وى  حص���یلتھ اس���تثارة الق���وى
االجتماعیة الناشطة. مع ما ترتب علیھ من تمھید لرؤیة البدائل ومشاریع النھ�وض 
المستقبلیة، دون أن یجري فرض تصوراتھا وأحكامھا على أنھا قیما مطلقة. وبھ�ذا 

األص��الة  المعن��ى كان��ت ال��دعوات الخاص��ة ف��ي الفك��رة اإلص��الحیة اإلس��المیة ع��ن
األكث��ر أص��الة آن��ذاك. والقض��یة ھن��ا لیس��ت فق��ط ف��ي أنھ��ا كان��ت أكث��ر تجانس��ا ف��ي 
تأسیسھا، ب�ل وألنھ�ا اس�توعبت األعم�اق الحی�ة لألص�الة باعتبارھ�ا عملی�ة ثقافی�ة ـ 

  سیاسیة في مشروع النھضة. 
إن الج��وھري ف��ي أص��الة الكینون��ة اإلس��المیة، بالنس��بة لألفغ��اني، ھ��و كیان��ھ 

اكھ الفاع�ل إلع�ادة بن�اء أس�س النھض�ة اس�تنادا إل�ى قواع�دھا الخاص�ة. الثقافي وإدر
لھذا السبب اعتبر األخذ بعلوم الغ�رب خط�وة إل�ى ال�وراء ف�ي التعل�یم والتم�دن، ف�ي 
حال���ة ع���دم اس���تنادھا إل���ى وح���دتھا (العل���وم) ف���ي الك���ل اإلس���المي (االجتم���اعي 

األمة". وذلك الن  واالقتصادي والسیاسي). حیث اعتبر ھذه الممارسة "جدع ألنف
القائمین بھا "تعلموا علوم قبل أن ینض�جوا ھ�م أنفس�ھم، وألنھ�ا وض�عت ف�یھم عل�ى 
غیر أساسھا". انھ أدرك ضرورة الوح�دة المتجانس�ة ف�ي النھض�ة باعتبارھ�ا عملی�ة 
ثقافی��ة ـ سیاس��یة متكامل��ة. وذل��ك الن اخ��ذ العل��وم الناض��جة م��ن قب��ل ان��اس غی��ر 

غیر أساسھا. ولم تعن ھذه الفكرة في آراء األفغاني ناضجین لھا یعني وضعھا على 
سوى التأسیس العقالني لوحدة األصالة واألص�ول، باعتبارھ�ا الرابط�ة الض�روریة 

  لتلقائیة اإلبداع الحر. 
إن تلقائیة اإلبداع الحر ھي تلقائیة األصالة ف�ي بحثھ�ا ال�دائم، أي اس�تمرارھا 

وإنھا األسس التي تص�نع ف�ي آن واح�د  الحقیقي استنادا إلى أسسھا الخاصة. السیما
معن�ى المناع��ة ومناع��ة المعن��ى، أص��الة األص��ول وأص��ول األص��الة. وبھ��ذا المعن��ى 
ینبغي فھم "الغلو" الفكري في آرائھ األولى ومواقفھ من الدھریین، عن�دما وج�د ف�ي 
نظریاتھم أسالیب لخدمة العبودی�ة الجدی�دة، وذل�ك لم�ا فیھ�ا م�ن مس�اھمة ف�ي تفكی�ك 

ة األخالقیة للمجتم�ع وروابط�ھ الثقافی�ة. بحی�ث ن�راه یب�رھن علیھ�ا م�ن خ�الل الوحد
جمع الشواھد وال�دالئل المناس�بة ف�ي ت�اریخ األم�م والحض�ارات م�ن یون�ان وف�ارس 
وروما. فقد وجد في صعود الحضارة الیونانیة نتاج�ا الس�تنادھا إل�ى ق�وى الفض�ائل 
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انتش��ار "أخالقھ��ا الكلبی��ة". ومنعتھ��ا، بینم��ا رب��ط س��قوطھا بس��قوط فض��ائلھا بفع��ل 
وینطبق ھذا بالقدر ذاتھ عل�ى ف�ارس. بمعن�ى مناعتھ�ا وقوتھ�ا بفع�ل س�یادة فض�ائلھا 
وسقوطھا بفعل انتشار "أخالقھا اإلباحیة". وإذا كانت الكلبیة واإلباحیة، باعتبارھما 
ردیفا تاریخیا للدھریة، تتطابقان في تصورات األفغاني مع االبیقوری�ة والمزدكی�ة، 

ان نموذجھ�ا ف�ي ع�الم اإلس�الم تط�ابق م�ع الباطنی�ة وم�ن اس�ماھم بخزن�ة األس�رار ف
اإللھی��ة للحك��م الف��اطمي. وبغ��ض النظ��ر عم��ا ف��ي ھ��ذه الش��واھد م��ن إجح��اف تج��اه 
الم��دارس والف��رق الم��ذكورة، إال أنھ��ا تكش��ف ف��ي إدراكھ��ا العقل��ي واألخالق��ي ع��ن 

معاص��رة، باعتبارھ��ا توج��ھ نق��دي ومس��تقل ف��ي رس��م لوح��ة األص��الة اإلس��المیة ال
اإلمكانی�ة الجدی��دة للنھ��وض الفعل��ي. وم��ن ث��م أثرھ��ا بالنس��بة لتعمی��ق فك��رة أولوی��ات 
المناع��ة الض��روریة ف��ي وح��دة األخ��الق الفاض��لة وبنائھ��ا المرتك��ز إل��ى أص��ولھا 
الكبرى. وتطابقت ھذه الفكرة في آرائھ مع الفضیلة المتسامیة ونزوعھا العملي ف�ي 

لكبرى. لھذا نراه یضع عظمة الیون�ان وف�ارس واإلس�الم ف�ي وحدة األمة وغایاتھا ا
كل واحد مع فضائلھا، وس�قوطھا م�ع رذائلھ�ا. مم�ا ك�ان یعن�ي أیض�ا تط�ابق معن�ى 

  المناعة مع األصول الفاضلة، ومناعة المعنى مع أصول األصالة الثقافیة. 
ان اإلص���الحیة اإلس���المیة ل���م تس���ع إل���ى تأس���یس دنیوی���ة اإلس���الم بالطریق���ة 

وربیة، ألنھا لم تر في ذلك ضرورة، ولم تأسلم العلم وانجازاتھ ألنھا لم تج�د ف�ي األ
ذلك معنى. أنھا كشفت من جدید عما ھو ممیز لوجودھا الثقافي الحق، أي ما ینبغي 
أن تكون علیھ عالقة اإلسالم بالعلم وموقعھما في وحدة الكل الثقافي. ذلك یعن�ي أن 

ویة الثقافیة، باعتبارھا أصالة، ومن ثم أس�لوب دعوتھم في جوھرھا ھي دعوة للدنی
في بناء الوحدة الجدیدة للكل الثق�افي، أو الرؤی�ة الجدی�دة للمش�روع اإلص�الحي ف�ي 

  أصالة مقوماتھ وقواه الخاصة. إذ لیست األصالة ھنا سوى الكل الثقافي.
فالتعقید الذي یالزم ص�یرورة وع�ي ال�ذات السیاس�ي ھ�و ذات�ھ التعقی�د الممی�ز 

عملیة اجتماعیة سیاسیة وتاریخیة لھ�ا  اراك حقائق الكّل الثقافي لألمم، باعتبارھإلد
بدایتھا ونھایتھا، ومن ثم حدودھا. وبھذا المعنى جرى الح�دیث ع�ن ص�نع األفغ�اني 

وعي الذات السیاسي األولى. فاألخیر لھ تاریخھ، بما في ذلك  ألحجارومحمد عبده 
الدول�ة العربی�ة الموح�دة. غی�ر أن ھ�ذا ال�وعي في مرحلة انقط�اع الت�اریخ الثق�افي و

الذاتي السیاسي ال قیمة كبرى فیھ خارج ح�دود الدول�ة وكیانھ�ا الثق�افي. إذ ف�ي ھ�ذه 
الوحدة فقط یمكن لمختلف عناصر ونماذج الصراع المتعلقة بفكرة البدائل السیاسیة 

ھ�ا ال�ذاتي أن تتبلور بھیئة نظم ومؤسسات ق�ادرة عل�ى الفع�ل المتج�دد. بمعن�ى تكامل
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ض��من ح��دود تجاربھ��ا الخاص��ة. وتفت��رض ھ��ذه العملی��ة ف��ي ذاتھ��ا إدراك الغای��ة 
والمعن��ى م��ن الفع��ل. م��ن ھن��ا ك��ان م��ن الص��عب بالنس��بة لإلص��الحیة اإلس��المیة أن 
ت��درك ف��ي أفعالھ��ا األول��ى ح��دود عقالنیتھ��ا السیاس��یة. لق��د ك��ان بإمكانھ��ا آن��ذاك أن 

مثلھا المتواصل للق�در المتبق�ي م�ن حض�ارة تتحسس حدود عقالنیتھا الثقافیة، بأثر ت
الماضي المكتبیة والمدرسیة. وفي الوقت نفسھ كان من الصعب علیھا التوفی�ق ب�ین 
عقالنیتھا الثقافیة وبین متطلبات العقالنیة السیاسیة. وذل�ك بس�بب االض�محالل ش�بھ 

  التام ألسسھا ومقدماتھا وتاریخھا الحضاري. 
ف���ي مراح���ل اإلدراك األول���ي للتح���والت  إن ھ���ذا التن���اقض ھ���و ال���ذي یقل���ب

التاریخی��ة الكب��رى، أولوی��ات السیاس��ة والثقاف��ة ف��ي الرؤی��ة والمش��اریع. فاض��محالل 
الدولة (العربیة) وتاریخھا السیاسي، ھو ال�ذي أعط�ى لبقای�ا الحض�ارة (اإلس�المیة) 
(المتراكم��ة ف��ي كمی��ة ھائل��ة م��ن النظری��ات والق��یم) ق��درة الفع��ل والحرك��ة والمعن��ى 

متجدد، ومن ثم القدرة على استثارة روح الجھاد الباحث عن خ�الص فعل�ي. غی�ر ال
أنھ لم یكن بإمكان ھذا الروح الجھادي آنذاك إدراك حقائقھ على أنھا أجزاء متكاملة 
ف��ي مش��اریع السیاس��ة العملی��ة. ووج��د ذل��ك انعكاس��ھ ف��ي كمی��ة ونوعی��ة المقارن��ات 

الحاضر، بین یقین الماضي وشكوك  المستترة للوعي بین عقائد الماضي ومتطلبات
البدائل المستقبلیة، بین المعلوم والمجھول القابعین ف�ي الن�زوع الجھ�ادي والعقالن�ي 

  للفكرة اإلصالحیة اإلسالمیة. 
فق�د ج�رى إدراك اإلص��الحیة اإلس�المیة ل��ذاتھا من�ذ البدای��ة بمع�اییر العقالنی��ة 

ة اإلدراك المتج��دد إلش��كالیات وغایاتھ��ا العملی��ة. مم��ا قی��د فكرتھ��ا اإلص��الحیة بمھم��
التاریخ والمعاصرة. تماما بالقدر الذي الزمھا النظر إلى اآلفاق المترامی�ة م�ا وراء 
مرامیھا العملیة بمعاییر االنتماء المعقول لألصالة الثقافیة. وھ�ي دینامیكی�ة تعتص�ر 
بین رحاھا وضوح الرؤیة العملیة وعجزھا ال�ذاتي. بمعن�ى تحس�س ثق�ل االنحط�اط 

خفة الروح الثقافي، وإدراك رزانة التراث المعق�ول وتھ�ور "الق�در المنق�ول"، أي و
كل ما یّولد صعوبة التوفیق بین جھادی�ة ال�روح وعقالنیت�ھ. فبالق�در ال�ذي یمك�ن أن 
ی�ؤدي ذل��ك إل��ى تكثی��ف مش�اعر السیاس��ة العملی��ة، م��ع م�ا یترت��ب علی��ھ م��ن خ��وض 

ر الثقافة المجذوبة بتأمالت ال�روح دروب األفعال العمیاء، فانھ یمكن أن یشحن سح
  العقالني الخالص، مع ما یترتب علیھ من خوض غمار األعباء واإلعیاء المجرد. 

غیر أن االرتباط الوثیق بین الحوافز اإلسالمیة والفكرة اإلصالحیة الفعالة قد 
حدد بدوره اقتران الروح الجھادي باالجتھاد العقالني. مما أدى إلى إب�داع عناص�ر 
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تولیف المستمر لإلص�الحیة العقالنی�ة وانتش�ارھا الظ�اھري والب�اطني ف�ي الرؤی�ة ال
السیاس��یة ومش��اریعھا العملی��ة البدیل��ة لألم��ة (اإلس��المیة) كك��ل. بمعن��ى إع��ادة إنت��اج 
وحدة الجھاد واالجتھاد في اآلراء واألحكام والمواقف تجاه قضایا السلطة والدول�ة، 

أما نتیجة ذلك فقد أدت إلى نقل مكون�ات ال�وعي  والقانون والحق، والقومیة واألمة.
االجتم��اعي السیاس��ي والفلس��في العرب��ي إل��ى می��دان الواق��ع الفعل��ي. وبالت��الي إع��ادة 
تنشیط تقالیده الفكریة (الثقافی�ة). إذ ل�م یع�ن ال�روح الجھ�ادي م�ن الناحی�ة التاریخی�ة 

تیب الوج�ود الكل�ي سوى استثارة الفعل المدرك لقضایاه وأھمیتھا بالنسبة إلعادة تر
لألمة وحضارتھا. وھو السر القائم وراء اندفاع الفعل المتفائل في نظرتھ للمستقبل. 
فقد كان ھذا التفاؤل الحي في استشراف آفاق الوجود التاریخي للماضي والحاضر، 
الصیغة التي تحوي في ذاتھا رؤیة البدیل األمثل. السیما وأنھا الحالة التي عادة م�ا 

ل االنقالبات الكبرى، التي یتحول فیھا تفاؤل الرؤیة إل�ى ردی�ف روح�ي تمیز مراح
  لفعالیة النشاط المدرك لقضایاه األساسیة. 

فقد واجھت اإلصالحیة اإلسالمیة واقع السقوط! وجعلت منھ مقدمة رد فعلھا 
المباشر، وبالتالي جھادھا. لھذا أكد األفغاني على أن االستعمار الغربي (األورب�ي) 

رد "خ��راب"، أي عرض��ة لل��زوال. ول��م یض��ع ف��ي ھ��ذه الرؤی��ة المس��تقبلیة ھ��و مج��
 وآفاقھا انطباعاتھ النفس�یة المباش�رة باعتبارھ�ا جھ�ادا واعی�ا ودع�وة للفع�ل المس�تقل

، ب��ل وتتب��ع حركتھ��ا الداخلی��ة االجتماعی��ة السیاس��یة ف��ي "ال��ذات اإلس��المیة" فحس��ب
عن الطابع العرض�ي والزائ�ل  وتبلور عناصر وعیھا السیاسي والعقالني. لھذا تكلم

للصدمة التي أحدثھا الغرب االستعماري في مجرى إخضاعھ للشرق المس�لم. لكن�ھ 
وجد فیھ�ا ف�ي الوق�ت نفس�ھ سلس�لة تتك�ون حلقاتھ�ا م�ن الدھش�ة فالخض�وع فالتملم�ل 

  فاالحتجاج فالھجوم المضاد فالنجاح. 
دراك أن ھ���ذه التخطیطی���ة المبس���طة ف���ي ظاھرھ���ا، ھ���ي الص���یغة المكثف���ة إل

معاییر الجھ�اد واالجتھ�اد أو السیاس�ة والعق�ل، بتحوالت الروح والجسد اإلسالمیین 
أو اإلصالحیة والرؤیة المستقبلیة. فالنجاح المفترض للحركة االجتماعیة اإلسالمیة 
ھنا ھو االستمرار المتعمق لعناصر التجربة التاریخیة ووعیھا السیاسي ال�ذاتي ف�ي 

ھش���ة والخض���وع والتملم���ل واالحتج���اج الھج���وم. مج���رى تعرض���ھا للص���دمة والد
وبالتالي، ف�ان تأم�ل إمكانی�ات ھ�ذا ال�وعي بمع�اییر التجرب�ة التاریخی�ة س�وف یح�دد 
بدوره أسلوب الصیرورة الفاعلة للفكرة السیاس�یة وأش�كالھا تجس�یدھا. وبھ�ذا یك�ون 

ی�ة إل�ى األفغاني فد نقل قیم�ة الفع�ل السیاس�ي م�ن می�دان الت�أمالت العقائدی�ة والمذھب
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میدان الوجود األوسع للدولة واألمة. فھو لم یحدد الماھیة السیاسیة لإلصالح ضمن 
سیاق المنظومة الفكریة، بل وضمن قدرتھا على الفعل. من ھنا یمك�ن فھ�م اعتب�اره 
العقبات القائمة أم�ام اإلص�الح، می�دانا للفع�ل والحیوی�ة. م�ن ھن�ا كالم�ھ ع�ن أھمی�ة 

فعل السیاسي. فقد اعتبر التربی�ة عم�ال ض�روریا، وان اإلصالح التربوي كمقدمة لل
من یقوم بھ ینبغي أن یتمیز باألمانة والمعرفة بتاریخ األمة في صعودھا وسقوطھا، 
إضافة إلى تاریخ األمم األخرى. ووجد فیھ�ا المقدم�ة الت�ي یمك�ن م�ن خاللھ�ا أیض�ا 

ل��م بالعم��ل، الوص��ول إل��ى وح��دة التربی��ة الوطنی��ة. واعتب��ر ذل��ك أس��لوبا ل��ربط الع
وبالتالي تحویل حصیلة المعرفة إلى مقدمة النشاط العملي في مختلف المیادین، بما 

  في ذلك في میدان شحذ الوعي االجتماعي السیاسي. 
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 وا ح اا :ما ا  

  
 لق��د ح��اول رج��ال اإلص��الح االس��المي تأس��یس م��ا یمك��ن دعوت��ھ بق��یم "األم��م

الحیة" وما یقابلھا من نقیض في مواتھا. ویكشف ھذا التناقض عن رؤیة الضرورة 
الفاعل�ة باعتبارھ��ا إص��الحیة ش�املة. مم��ا ح��دد ف�ي آن واح��د روح التف��اؤل بإمكانی��ة 
صیرورة األمم الحیة عند الجمیع، وربطھا في الوقت نفسھ بالعلم واألخالق العالیة. 

شریة والعلم" و"البھیمیة والجھالة"، أي تحوی�ل بینما طابقھ في حالة أخرى بین "الب
وراء العمل ال�دائم أو جوھری�ة الحاض�ر، أو م�ا دع�اه  ھموم فاعلةھذا اإلدراك إلى 

أیضا بعدم بناء قصور الفخر عل�ى عظ�ام الماض�ي المنخ�ورة، وع�دم الرض�ا بھیئ�ة 
اق��ع "الحلق��ة الس��اقطة" أو المفق��ودة ب��ین الماض��ي والمس��تقبل. ول��م یع��ن ذل��ك ف��ي الو

س��وى جوھری��ة العم��ل العص��ري الح��ي، باعتب��اره إب��داعا تلقائی��ا مس��تندا إل��ى وع��ي 
الذات التاریخي الواقعي. وترتب على ذلك تّحم�ل المس�ؤولیة الواعی�ة، انطالق�ا م�ن 
قیم�ة الحری��ة ف��ي الوج��ود اإلنس��اني، باعتبارھ��ا المقدم��ة الت��ي ینبغ��ي البرھن��ة علیھ��ا 

س�تمرار الفاع�ل م�ن "حی�اة" تس�تجیب للعل�م بصورة دائمة، والكشف عما في ھذا اال
  واألخالق العالیة. 

فاإلدراك المتعمق لقیمة العمل العصري الحي ھو النتیج�ة المالزم�ة لعقالنی�ة 
ال��روح اإلص��الحي. وذل��ك بس��بب بحثھ��ا ال��دائم ع��ن األس��باب المعقول��ة وراء حال��ة 

یرھا. وقد جمع ك�ل االنحطاط، أو ما دعاه الكواكبي بحالة الفتور العام والدعوة لتغی
م��ا یمك��ن جمع��ھ م��ن أس��باب م��ن اج��ل رؤی��ة الحال��ة العام��ة والخاص��ة لالنحط��اط 
والتقھقر. ولم یكن ھذا الجمع تجمیعا لألسباب، بل تصنیفا ألصولھا وفروعھا. مم�ا 
یعني في آن واح�د محاول�ة االحت�واء المعق�ول ألس�باب االنحط�اط الفعلی�ة، وم�ن ث�م 

الصیغة التي می�زت آراء الك�واكبي، بمعن�ى خلوھ�ا م�ن رؤیة البدائل الواقعیة. فھي 
عناصر الطوباویة والجزئیة. فعندما تناول بدایة االنحطاط اإلسالمي فانھ أكد عل�ى 
أن "مس��ألة تقھق��ر اإلس��الم بن��ت أل��ف ع��ام أو أكث��ر". ویقت��رب ھ��ذا التص��ویر مم��ا 

العربی�ة وضعھ محمد عبده. بمعنى مطابقتھ بدایة االنحطاط م�ع انحط�اط المركزی�ة 
في الخالفة. إال أن تحدید بدایة االنحط�اط م�ا ھ�و إال الخلفی�ة الزمنی�ة لبح�ث أس�بابھ 
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الواقعیة. وقد حصرھا الكواكبي في األسباب الدینیة واألخالقی�ة والسیاس�یة. فعن�دما 
تناول األصول والفروع في األسباب الدینی�ة، فان�ھ یربطھ�ا أساس�ا باألفك�ار الس�ائدة 

ما یخدم مصالح االستبداد واإلمبراطوریة مثل ھیمنة عقیدة في عصره، وباألخص 
الجبر وفتن الجدل في العقائ�د الدینی�ة والتفرق�ة وانع�دام التس�امح والتش�دد ف�ي ال�دین 
وسیطرة العلماء المدلسین وغیرھما من األسباب. بحیث جعلھ ذلك یستنتج في نھایة 

ال��دین ھ��و ھ��ذا ال��دین المط��اف، ب��ان "س��بب الفت��ور الط��ارئ الم��الزم لجامع��ة ھ��ذا 
الحاض�ر ذات�ھ". وال یعن�ي "ھ�ذا ال�دین الحاض�ر ذات�ھ" س�وى أنماط�ھ "الیابس�ة" ف��ي 
أیدیولوجیة االستبداد العثم�اني. فھ�و ی�تكلم ع�ن أس�باب الفت�ور الم�الزم لجامع�ة ھ�ذا 
الدین باعتب�اره الك�ّل الفاع�ل ف�ي كی�ان الفت�ور والتخل�ف، والتقھق�ر واالنحط�اط. أم�ا 

قیة لظھوره وتجسیده، فانھ یربطھا باألس�باب األص�ول كاالس�تغراق األشكال األخال
في الجھل، وفقدان التضحیة، وانحالل الرابطة الدینیة، والتربیة الدینیة واألخالقیة، 
وعدم وجود الجمعیات، ومعاداة العلوم العالیة، وغیر المبالیة تجاه الشؤون العام�ة. 

واإلخالد إلى الخمول، وفساد التعلیم،  أما فروعھا ففي كل من استیالء روح الیأس،
وت��رك األعم��ال، وإھم��ال طل��ب الحق��وق العام��ة جبن��ا، وتفض��یل االرت��زاق بالجندی��ة 

  وغیرھا. مما یعنى حصره إیاه في جمود الروح االجتماعي الفعال. 
بصیغة أخرى، أن حصیلة األسباب المذكر أعاله في أصولھا وفروعھ�ا ھ�ي 

لألس��باب السیاس��یة. وذل��ك بس��بب ت��داخلھا ف��ي مراح��ل الص��یغة الدینی��ة واألخالقی��ة 
االنحطاط وتطابقھا النسبي. غیر أن إفراز الكواكبي لألسباب السیاسیة القائم�ة بح�د 
ذاتھا یعك�س حق�ائق ومھم�ات اإلدراك العمی�ق لجوھری�ة السیاس�ة والتركی�ز علیھ�ا، 

رؤیة العقالنیة باعتبارھا المقدمة الكبرى والوسیلة األكثر فاعلیة في ربط عناصر ال
واإلصالحیة في كل واحد. ذل�ك یعن�ي أن عقالنی�ة الرؤی�ة وروح اإلص�الح ل�م تع�د 
مج�رد مكون��ات مس�تقلة وقائم��ة ك��ل منھ�ا بح��د ذات�ھ، ب��ل تت��رابط فیم�ا بینھ��ا بمف��اھیم 
السیاسة ومعاییرھا. ولیس مص�ادفة أن نعث�ر ف�ي األس�باب الدینی�ة واألخالقی�ة عل�ى 

ي الرؤیة السیاسیة على اس�تقاللیتھا الذاتی�ة. إذ أدرج ف�ي خلفیة الرؤیة السیاسیة، وف
أص��ول األس��باب السیاس��یة ك��ل م��ن السیاس��ة المطلق��ة غی��ر المراقب��ة، وم��ا اس��ماه 
بالسیاس��ة المقلوب��ة ف��ي مج��ال االجتم��اع واالقتص��اد، وك��ذلك إبع��اد األح��رار ع��ن 

األس�باب السلطة، وحصر اھتم�ام الدول�ة بالجندی�ة والجبای�ة. بینم�ا أدرج ف�ي ف�روع 
السیاسیة كل من التفرقة، وفقدان حری�ة الق�ول والعم�ل، وانع�دام العدال�ة والمس�اواة، 
وغی�اب ال�رأي الع�ام، والتنكی�ل بالمعارض�ة وغیرھ�ا. مم�ا یعن�ي ربط�ھ ب�ین طبیع�ة 
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الس��لطة والنظ��ام االجتم��اعي. ودف��ع ھ��ذا اإلدراك إل��ى المقدم��ة جمل��ة م��ن القض��ایا 
لع��ل أكثرھ��ا أھمی��ة ھ��ي ك��ل م��ن قض��ایا الحری��ة الجوھری��ة بالنس��بة لنھض��ة األم��م، 

والعدالة والمساواة. ولم تعد ھذه القیم والمبادئ تسبح ف�ي فض�اء الش�عارات الجذاب�ة 
أو ما أسمیتھ بالھوتی�ة ال�روح والمعن�ى، ب�ل ف�ي متطلب�ات الفع�ل السیاس�ي ال�واعي 

ف�ي می�دان لألھداف القریبة والبعیدة. مما حدد ب�دوره مواقف�ھ م�ن االس�تبداد وبدائل�ھ 
النظام السیاسي والوحدة (االجتماعی�ة والقومی�ة). بمعن�ى إدراك�ھ العقالن�ي للسیاس�ة 
بمع��اییر السیاس��ة ذاتھ��ا. مم��ا ح��دد ب��دوره أیض��ا االس��تیعاب الجدی��د ألھمی��ة العم��ل 

  السیاسي وتأسیسھ الفكري في الوقت نفسھ. 
ن التاس�ع وبھذا یكون الكواكبي قد أسس بمع�اییر الفك�ر المعاص�ر لنھای�ة الق�ر

بدای��ة العش��رین، لقیم��ة العم��ل السیاس��ي بالنس��بة للع��الم العرب��ي. ان��ھ أراد  - عش��ر
التأس���یس النظ���ري ل���وعي ال���ذات السیاس���ي. وبالت���الي وض���ع المق���دمات الفكری���ة 
(والروحیة) للتاریخ السیاسي العربي. لھذا ش�دد عل�ى قیم�ة العم�ل السیاس�ي الم�نظم 

نھا الوسیلة الت�ي یمك�ن أن تش�رك المجتم�ع والشرعي، أي وحدة العمل والقانون، أل
فیھا. وحاول إبراز قیمة ھذه الفكرة من خالل المضمون الجدید لفكرة "ید هللا مع ید 
الجماعة". بمعنى االشتراك الفعلي النشط للمجتمع في ھذا التأسیس، باعتباره األس 

ھ�و األعظم لوجود األمم أیض�ا. ووج�د ف�ي ذل�ك قانون�ا یخض�ع لص�یرورتھ ك�ل م�ا 
موجود. وبھذا یكون الكواكبي قد سعى لربط األبعاد الكونیة واالجتماعی�ة والقومی�ة 
ف��ي رؤیت��ھ السیاس��یة وغایاتھ��ا األبع��د. م��ن ھن��ا تش��دیده عل��ى أن "س��ّر نش��أة األم��م 
الغربیة ونجاح أعمالھ�ا یق�وم ف�ي تناس�ب الق�وة والزم�ان". ویحت�وي ھ�ذا االس�تنتاج 

یر العمل���ي والنظ���ري وبالش���كل ال���ذي ض���منیا عل���ى إدراك خ���اص ألھمی���ة التحض���
  یستجیب لحجم المھمات المستقبلیة.

وقد حدد ھذا التأسیس العقالني للعمل السیاسي إدراك أولویة الدولة والقومیة. 
ووض��عھ الك��واكبي ف��ي أس��اس كش��ف األس��باب الكامن��ة وراء اس��تمرار االس��تبداد 

اطوری�ة العثمانی�ة. ذل�ك وفقدان الحریة (الفردی�ة واالجتماعی�ة والقومی�ة) ف�ي اإلمبر
یعني أن العمل السیاسي وضرورتھ لم یعدا جزءا من اإلص�الحیة وتقالی�دھا العام�ة 
فحسب، بل وخطوة إلى األم�ام ف�ي مج�ال تعمی�ق المض�مون االجتم�اعي والسیاس�ي 
والقومي. وقد كان ھذا بدوره إدراكا جدیدا لقیمة البدائل الجدیدة في النظام الواج�ب 

ل��ك أیض��ا مھم��ات انتق��اد الدول��ة بمع��اییر السیاس��ة، إض��افة إل��ى وض��رورتھ. وح��دد ذ
تق��دیم الرؤی��ة الواقعی��ة للب��دیل وش��كلھ الممك��ن ف��ي الوح��دة القومی��ة للع��الم العرب��ي، 
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باعتباریھا بدیال لوحدة األمة اإلمبراطوریة (العثمانیة). وبھذا المعنى یمكن الق�ول، 
قع الدولة العثمانی�ة، ب�ل وص�یاغة بان (طبائع االستبداد) لم یكن ردا مباشرا على وا

جدیدة لمبادئ الفكر السیاسي العربي المعاصر، وآفاق بدائل�ھ الواقعی�ة الممكن�ة. ان�ھ 
أراد تأصیل العمل السیاسي بمفاھیم السیاسة الخالصة. لھذا أشار إل�ى ان�ھ ل�م توج�د 

بات (كلیلة عند األقدمین كتبا سیاسیة بالمعنى الدقیق للكلمة إال عند الرومان. أما كتا
ودمنة) و(نھج البالغة) و(الخراج) وغیرھا فھ�ي مج�رد مؤلف�ات سیاس�یة أخالقی�ة. 
وینطبق ھذا بالقدر ذاتھ إلى كتابات الرازي والّمعري والغزالي. وجعلھ ذلك یستنتج 
بان العلم السیاسي الخالص ل�م یحص�ل إال عن�د األوربی�ین المت�أخرین. ف�ي ح�ین ل�م 

ین إال الطھطاوي وخیر الدین التونسي واحمد ف�ارس یتطرق لھ من العرب المتأخر
الشدیاق وسلیم البستاني. وبغض النظر عما في ھذه األحكام من تجاف نس�بي تج�اه 
اإلب��داع الفك��ري السیاس��ي الكب��ر لق��دماء المس��لمین، إال ان��ھ حك��م دقی��ق ض��من إط��ار 

اإلص�الحیة.  استیعابھ الخاص للمھمات الجدیدة، التي اخذ یعیھا بمفاھیم العقالنی�ة ـ
بمعنى مطابقتھ للروح اإلصالحي والعقالن�ي بمف�اھیم السیاس�ة "الخالص�ة"، أي ك�ل 
ما نعثر علیھ في إبرازه وتأسیسھ للنقد السیاس�ي الش�امل لالس�تبداد (الدول�ة القائم�ة) 

  وآفاق التطور السیاسي للدولة والعالم العربي. 
اریخ العثم��اني وبدای��ة فق��د ك��ان نق��ده لالس��تبداد ھ��و إدراك سیاس��ي لنھای��ة الت��

التاریخ العربي، أو بدایة التاریخ العربي ووعیھ السیاسي المس�تقل. إذ ل�م یع�ن نق�ده 
لالستبداد سوى نقده السیاسي للدولة القائمة ورؤی�ة مح�دودیتھا التاریخی�ة والثقافی�ة. 
فق��د اس��تطاع ف��ي نق��ده لالس��تبداد وكش��ف "طبائع��ھ" قط��ع تقالی��د األحك��ام المج��ردة 

یة، من خالل الرجوع إلى الواقع كما ھو. فقد رفع الكواكبي نق�د االس�تبداد واألخالق
إل��ى مص��اف النق��د السیاس��ي وتحویل��ھ إل��ى مقدم��ة األحك��ام السیاس��یة. لھ��ذا أدرج 
واخضع كل األبعاد المتعددة في الدولة إلى أحكام السیاس�ة، بم�ا ف�ي ذل�ك األخالقی�ة 

ك��ل ن��واحي الحی��اة االجتماعی��ة. منھ��ا. م��ن ھن��ا محاولت��ھ كش��ف اث��ر االس��تبداد ف��ي 
فاالستبداد بنظره ھو الذي یصنع الشخصیات الضعیفة، كم�ا ان�ھ یقل�ب الحق�ائق ف�ي 
األذھان، ویشوش الب�دیھیات والنظ�ر إل�ى الت�اریخ والرج�ال، ویفق�د اإلنس�ان إرادت�ھ 
الحرة. من ھنا نقده للفكرة القائل�ة، ن س�ر االس�تبداد راج�ع أم�ا إل�ى م�رض ف�یھم أو 

م أو لتمسكھم بالدین وما شابھ ذلك. وبالضد من ذلك شد على ان�ھ فیم�ا ل�و جھل منھ
جرى تتبع األسباب الحقیقیة ألدركوا أن كل ذلك ناشئ "من االس�تبداد، وان العافی�ة 
المفق��ودة ھ��ي الحری��ة السیاس��یة". بعب��ارة أخ��رى، ان��ھ اعتب��ر الم��رض الفعل��ي لع��الم 
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ودفعھ ھذا اإلدراك إلى تتبع مظ�اھره ف�ي اإلسالم یقوم في افتقاده للحریة السیاسیة. 
  نظام الحكم وھیئتھ االجتماعیة، أي في الدولة والقومیة.

لق��د س��عى الك��واكبي ف��ي مالحظات��ھ العدی��دة، الكش��ف ع��ن الص��لة الواقعی��ة 
والفعلیة بین نظام االستبداد وأش�كال مظ�اھره االجتماعی�ة وكیفی�ة إع�ادة إنتاج�ھ ف�ي 

ھ القائل، ب�ان "الحكوم�ة المس�تبدة تك�ون طبع�ا مس�تبدة دقائق الحیاة. من ھنا استنتاج
ف��ي ك��ل فروعھ��ا، م��ن المس��تبد األعظ��م إل��ى الش��رطي، إل��ى الف��ّراش، إل��ى كن��اس 
الشوارع". ودفعھ ذلك إلى تتب�ع ظ�اھرة االس�تبداد، بم�ا ف�ي ذل�ك ف�ي اش�د العالق�ات 

یث عاطفیة وشخصیة لیكشف من وراء ظواھر االمتھان اثر االستبداد السیاسي. بح
جعلھ ذلك یستنتج، بان "القسمة المتفاوتة بین آدم وحواء إل�ى ھ�ذه النس�بة المتباع�دة 

  ھي قسمة جاء بھا االستبداد السیاسي". 
إن تحدی��د العص��ب الق��ائم وراء ش��لل الوج��ود اإلس��المي ف��ي غی��اب الحری��ة 
السیاسیة، أو سیطرة االستبداد، ھو الذي دفع الكواكبي إل�ى ص�یاغة الب�دیل الفك�ري 

ألول في تقالید العقالنیة ـ اإلصالحیة المعاصرة ورؤیتھا آلفاق التطور االجتماعي ا
السیاسي والثقافي العربي. فھو لم یكتف بالنقد العمیق لطبائع االس�تبداد، ب�ل وس�عى 
لتأسیسھا النظري السیاسي في منظومة فكریة واضحة المعالم والغایة. فھ�و ینطل�ق 

ان سنّة هللا في الوجود ھو الترقي، أي أن التط�ور ھ�و من المقدمة العامة والقائلة، ب
الص��فة المالزم��ة لوج��ود األش��یاء. وبم��ا أن االس��تبداد ع��ائق للترق��ي، ومعی��ق یقل��ب 
السیر من الترقي إلى االنحطاط، لھذا اعتبر مھمة صیاغة البدیل المعقول لالستبداد 

دة. ان�ھ أدرك مھم�ة المھمة الكبرى بعد تحلیل طبائع االستبداد وكشف آفاق�ھ المح�دو
صیاغة البدیل العقالني اإلصالحي، أو ما اسماه بالقانون المعتدل للترق�ي. م�ن ھن�ا 
نظرتھ إلى الترقي كطائر ینبغي أن تكون أجنحتھ في حركة متناس�قة. وھ�و تص�ور 
دقیق لرؤیة الحركة (الترقي) والتوازن (االعتدال)، أو ما اسماه بضرورة أن یكون 

النقباض فیھ متوازیان كتوازن االیجابیة والسلبیة في الكھربائیة. جناحي االندفاع وا
وھذا بدوره لیس إال الصیاغة التي تسعى لتأسیس ما یمكن دعوت�ھ باالن�دفاع المقی�د 
بالعقل، انطالقا من أن سیادة العقل ف�ي االن�دفاع عل�ى ال�نفس، ی�ؤدي إل�ى أن تك�ون 

العقل، فأنھا تؤدي إلى الس�یر  الوجھة فیھ إلى الحكمة، على عكس غلبة النفس على
باتجاه الزیغ. وتعكس ھذه الصیاغة من الناحیة النظریة تقالی�د العقالنی�ة األخالقی�ة، 
أما من حیث توجھا الواقعي، فأنھا تعكس رؤیة البدیل العقالني ـ اإلص�الحي. إذ ال 
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یعني القانون المعتدل سوى المعقول اإلصالحي. وھ�ي الفك�رة الت�ي ح�اول البرھن�ة 
  علیھا من خالل التأسیس لكیفیة إزالة االستبداد ونفیھا بفكرة الحریة. 

غیر أن الكواكبي لم یجعل من مبدأ الحریة ردیفا للمغ�امرة السیاس�یة الداعم�ة 
للفوضى، بل قیدھا بمب�دأ الحكم�ة، أي بمب�دأ وع�ي ال�ذات السیاس�ي وح�دود الق�انون 

وم�ن ث�م دعوت�ھ إل�ى أولوی�ة  النابعة من علو الحری�ة ونظامھ�ا السیاس�ي المفت�رض.
المبدأ السیاسي الواعي ال إلى القوة. فقد وجد فیھ أسلوب قط�ع داب�ر االس�تبداد. ول�م 
یع��ن ذل��ك آن��ذاك س��وى ص��یاغة المب��دأ السیاس��ي المن��اھض للرادیكالی��ة السیاس��یة 
المغامرة. فقد ح�دس الك�واكبي ف�ي الرادیكالی�ة السیاس�یة المغ�امرة ردیف�ا لالس�تبداد، 

ناتھ��ا الذاتی��ة وآفاقھ��ا اس��تعادة خش��نة ل��ھ (االس��تبداد). إض��افة إل��ى عزلھ��ا وف��ي إمكا
جمھ��ور األم��ة ع��ن الرق��ي ف��ي الم��دارك واإلحس��اس إل��ى مس��توى ال��وعي السیاس��ي 
وبدیھیات��ھ الكب��رى. وبھ��ذا یك��ون الك��واكبي ق��د س��عى لجع��ل قاع��دة النش��اط ال��واعي 

السیاس�ي. ووض�ع ورفض العنف بدیھیة في الوعي االجتماعي، وأس�لوبا ف�ي رقی�ھ 
ھ�ذه الفك�رة أول األم�ر ف��ي إح�دى م�واد برن�امج (أم الق��رى) ع�ن أن عم�ل الجمعی��ة 
ینبغي أن یستند إلى اإلخالص في النیة، والثبات على العمل. أما مسلكھا فھو تذلیل 
العقبات واحدة فواحدة. ثم عمق ھذه الفكرة في (طبائع االستبداد) عما اسماه بقاعدة 

أو المبدأ السیاسي الذي یفترض في ذاتھ تحولھ إلى بدیھیة ملزمة السلمیة والتدرج، 
للجمیع من خالل تجوھره في وعي األمة ومشاعرھا، أو ما اسماه بترقي األمة في 

  اإلدراك واإلحساس لقیمة السلمیة والتدرج ورفض العنف والقوة.
ح�دد  أن نفي النظام الموجود بالنظام الواجب أو االستبداد بالحریة، ھ�و ال�ذي

بدوره نفي األمة الموجودة (اإلسالمیة) باألم�ة الواجب�ة (القومی�ة). فق�د كان�ت األم�ة 
الموج��ودة مزیج���ا مف���تعال لإلس��الم والتركی���ة، أي ل���م تك��ن ام���ة اإلس���الم أو األم���ة 
اإلسالمیة في الواقع سوى امة االستبداد التركي. وھ�ي النتیج�ة الت�ي أخ�ذت تتعم�ق 

نش��اطھ الفك��ري والسیاس��ي. مم��ا أدى ف��ي مج��رى ف��ي آراء الك��واكبي من��ذ ب��واكیر 
تط��وره إل��ى بل��ورة وص��یاغة مب��ادئ وع��ي ال��ذات العرب��ي. ونعث��ر عل��ى المالم��ح 
الظاھریة لھ�ذا التأس�یس ف�ي انتش�ار رم�وز العربی�ة ف�ي تعبی�ره وآرائ�ھ. فھ�و یض�ع 
لكتابھ األول تسمیة (أم الق�رى) ویقترح�ھ ف�ي الوق�ت نفس�ھ الن یك�ون اس�م الجمعی�ة 

یشیر إلى انھ ربط مساعیھ األول�ى إلخ�راج المس�لمین م�ن حال�ة الف�تن بعق�د ذاتھا. و
مج�الس الجمعی�ة ف��ي مك�ة مھ�د الھدای��ة. وان�ھ ّحظ��ر ل�ذلك بع�د زی��ارة أمھ�ات ال��بالد 
العربیة. تعكس ھذه اإلشارة الظاھری�ة ع�ن االتج�اه الجدی�د لص�یرورة وع�ي ال�ذات 
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ل�ھ لیس�ت إس�المیة ب�المعنى ال�دقیق  العربي باعتباره بدیال للتركیة. فالتركیة بالنس�بة
للكلمة، وذلك ألنھا فقدت حقیقتھا اإلسالمیة منذ أمد بعید. بل ودفع�ھ ذل�ك ف�ي حمی�ة 
الھجوم األیدیولوجي السیاسي إلى أن ینتزع عن األتراك مض�مون ومعن�ى اإلس�الم 
الحقیقي منذ بدایة اعتناقھم إیاه. ولیس مصادفة أن یق�ول الك�واكبي، ب�ان الم�ؤرخین 
العرب وغیرھم دعوھم باالروام (أھل الروم) كنایة عن الریبة في إس�المھم. ألنھ�م 

  لم یخدموا اإلسالم بغیر إقامة بعض الجوامع. 
فقد كان التأسیس النظري لمكانة الوجود العرب�ي بوص�فھ ب�ؤرة جوھری�ة ف�ي 

ذا التاریخ اإلسالمي ھو الصیغة السیاسیة والثقافیة لضرورة االستقالل القومي. وبھ
ل��م تك��ن أوھ��ام الك��واكبي ع��ن مثالی��ة ع��رب الجزی��رة س��وى معن��ى التش��بث بمثالی��ة 

  االستقالل وضرورتھ. إ
لھذا وضع العرب في خطتھ العامة عن االتح�اد والعم�ل اإلس�المي المش�ترك 
في موقع "الروح" الفاعل في جسد األمة (اإلسالمیة). وأعط�ى لألت�راك العثم�انیین 

الخارجی�ة، وللمص�ریین حف�ظ الحی�اة المدنی�ة، ولألفغ�ان مھمة حفظ الحیاة السیاس�یة 
والت��رك والخ��زر والقوق��از وم��راكش وإم��ارات أفریقی��ا مھم��ة الجندی��ة، وإلی��ران 
وأواسط آسیا والھند حفظ الحیاة العلمیة واالقتصادیة. وإذا كانت ھذه الصیغة تش�یر 

مض��مونھا م��ن الناحی��ة الظاھری��ة إل��ى البق��اء ض��من اط��ر الجمعی��ة اإلس��المیة، ف��ان 
الفعل��ي یس��یر باتج��اه رابط��ة أممی��ة م��ن ط��راز ح��دیث ینف��ي ت��اریخ وواق��ع الس��یطرة 
التركیة العثمانیة بوصفھا تخریبا لمعن�ى الك�ل اإلس�المي الق�ومي والثق�افي. ووض�ع 
ھذه الفكرة استنادا إلى إدراك األولویات العقالنیة السیاسیة واإلصالحیة اإلسالمیة، 

ر والوح��دة. إذ ل��م تك��ن الجزی��رة العربی��ة ھن��ا س��وى بوص��فھا نزوع��ا سیاس��یا للتح��ر
نم����وذج المث����ال الت����اریخي باعتبارھ����ا مھ����د المرجعی����ة الروحی����ة للك����ل العرب����ي 
واإلسالمي.مما حدد بدوره رؤیة م�ا اس�ماه بخص�ال الع�رب وتمیی�زھم لك�ي یحتل�وا 
مكانھم المناسب لھم في الكل اإلسالمي. فھو یشیر في ق�انون جمعی�ة أم الق�رى إل�ى 

"الكفاءة إلزالة الفتور بالتدرج موجودة في الع�رب خاص�ة". ورب�ط ذل�ك أساس�ا  أن
  بفضیلة أو صفة االعتدال الموروثة عندھم بأثر الحصیلة العامة للثقافة اإلسالمیة. 

أما الوجھ اآلخر لھذه الكفاءة فیقوم في استبطانھا الخفي لفكرة وجوب الدول�ة 
فك�رة العثمانی�ة االس�تبدادیة. الس�یما وان لھ�ذه والقومیة الحدیثة، أي النفي الش�امل لل

الكف��اءة تاریخھ��ا الثق��افي الخ��اص بوص��فھ ج��وھر الثقاف��ة اإلس��المیة كك��ل. م��ن ھن��ا 
  ربطھ لما اسماه بالنھضة الدینیة وآمالھا بالجزیرة العربیة وما یلیھا. 
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إن ھ��ذا التص��ویر المكث��ف والع��ام لخص��ال الع��رب المؤھل��ة لھ��م الن یكون��وا 
الدین وقدوة للمسلمین تكشف عما في آرائھ من تجانس داخلي في رؤی�ة مرجعا في 

القومی��ة الق��ادرة عل��ى التم��ام، باعتبارھ��ا نفی��ا واجب��ا لألم��ة الموج��ودة. لق��د جم��ع 
المكون��ات التاریخی��ة والثقافی��ة (اإلس��المیة) والجغرافی��ة واإلس��تراتیجیة، والقومیة��ـ 

اجل كشف قیمة العروبة في الكل الدینیة، والسیاسیة والحضاریة في كل واحد، من 
اإلسالمي، ونموذجھا المثالي باعتب�اره الب�دیل ال�واقعي ألف�ول الس�یطرة االس�تبدادیة 
العثمانی��ة. وھ��و الح��افز المتألل��ئ ف��ي تش��دیده عل��ى خص��ال ام��تالك الع��رب لتقالی��د 
السیاسة المعتدلة فیما اسماه بإتباع األص�ول ف�ي تس�اوي الحق�وق وأص�ول الش�ورى 

االش��تراكیة. إذ تعب��ر ھ��ذه الص��یغة المثالی��ة ع��ن قیم��ة االعت��دال باعتب��اره  والمعیش��ة
الب���ؤرة الحاوی���ة ف���ي ذاتھ���ا لعقالنی���ة الرؤی���ة وإص���الحیة الم���نھج. وإذا كان���ت ھ���ذه 
الصیاغة العامة تتمحور في إطار الكینونة الفاعل�ة للجمعی�ة اإلس�المیة، فأنھ�ا تس�یر 

إع�ادة بن�اء الدول�ة الجدی�دة بم�ا  من حیث حیثیات تجسیدھا السیاسي المحتمل صوب
یتواف��ق م��ع عناص��رھا السیاس��یة والثقافی��ة الحدیث��ة، أي مش��روع الوح��دة السیاس��یة 
والقومیة الحدیثة. وھو أمر جلي في آرائھ عن الخالفة. فھو ل�م یحص�ر رؤیت�ھ ع�ن 
الخالفة والخلیفة ضمن تقالید الكالم والفقھ والالھ�وت التقلی�دي، ب�ل وجھھ�ا ص�وب 

بضرورة تطابق األخالق بین الرعیة والرعاة. من ھنا إشارتھ إلى أن احد  ما اسماه
األس�باب الكب��رى القائم��ة وراء انھی�ار الدول��ة العثمانی��ة ھ�و أن الس��لطة فیھ��ا ك��رأس 
جمل على جسم ثور، أو ب�العكس. بینم�ا األم�ة تعتب�ر رئیس�ھا رأس�ھا، فتتف�انى دون 

  : حفظھ ودون حكم نفسھا بنفسھا كما قال المتنبي
  إنما الناس بالملوك، وھل     یفلح عرب ملوكھا عجم

وال یعن��ي ذل��ك س��وى دع��وة الك��واكبي لض��رورة التج��انس الكام��ل ف��ي وع��ي 
الذات القومي والسیاس�ي، أي ك�ل م�ا حص�ل عل�ى تعبی�ره ف�ي فكرت�ھ ع�ن ض�رورة 
حكم األمة بنفسھا، باعتباره الھدف الذي ینبغي أن یتحول ف�ي مج�رى ارتق�اء األم�م 

یھی�ة م�ن ب�دیھیاتھا السیاس�یة. ول�م تع�ن ھ�ذه البدیھی�ة السیاس�یة ف�ي إص�الحیة إلى بد
  الثقافیة الجدیدة.  –القومیة والقومیة  –الكواكبي سوى صیاغة الوحدة السیاسیة 

إن التركیز على أھمیة االتحاد الوطني والوف�اق الق�ومي واالرتب�اط السیاس�ي 
كبي المن���اھض لالس���تبداد یعك���س رؤی���ة األولوی���ات السیاس���یة ف���ي مش���روع الك���وا

العثم��اني. ان��ھ أعط��ى ألولوی��ات السیاس��ة ص��یغة األس��لوب المناس��ب إلع��ادة بن��اء 
الكینونة العربیة في وجودھا الدولتي واالجتماعي والثقافي. وبھذا یك�ون ق�د تج�اوز 
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الصیغ العمومیة عند األفغاني ع�ن مس�اواة الجمی�ع باس�م المب�ادئ اإلس�المیة العلی�ا. 
النظ�ر النقدی�ة عن�د الك�واكبي بص�دد واق�ع الخالف�ة (الدول�ة) العثمانی�ة من ھنا إعادة 

ودعوتھ بأثر ذلك إلبراز قیمة الوحدة العضویة بین التاریخ والوعي القومي بالنسبة 
لوعي الذات السیاسي. ولم تعن ھذه الوحدة العضویة بین الت�اریخ وال�وعي الق�ومي 

كزیة العربیة وإعادة بن�اء دولتھ�ا عند سوى الصیغة الثقافیة لصیرورة عناصر المر
  الخاصة. 

تحوي ھذه الصیغة الرفیعة إلعادة رب�ط الت�اریخ ب�الوعي السیاس�ي المعاص�ر 
للعالم العربي على إدراك قیمة وعي الذات السیاسي العربي، أي كل ما وضعھ ف�ي 
فكرت��ھ ع��ن ض��رورة ام��تالك األم��م لوعیھ��ا الخ��اص، كم��ا ھ��ي جل��ي ف��ي قول��ھ: "أن 

ال تق��اوم وال تص��ادم". وھ��ذا ب��دوره ل��یس س��وى مظھ��ر م��ا أس��میتھ  أفك��ار األم��م
باس��تكمال مرجعی��ة ال��روح الثق��افي بمرجعی��ة الجس��د السیاس��ي. وإذا أخ��ذنا بنظ��ر 
االعتبار كون الكواكبي قد استقى، حسب عبارتھ، برنامجھ عن الخالف�ة م�ن قواع�د 

سیاسیة النابعة م�ن اتحاد األلمان واألمریكان، فان من السھل رؤیة ھذه المرجعیة ال
وجودھ�ا الروح�ي الثق��افي. بمعن�ى دعوت�ھ الض��منیة لوح�دة الع�الم العرب��ي ف�ي دول��ة 
جدیدة. فقد امتلك العرب، كما یق�ول الك�واكبي، حك�ومتھم الدیمقراطی�ة ف�ي غض�ون 
قرنین من الزمن. ولم یعن ذلك من الناحیة الرمزیة سوى إمكانیتھ�ا المعاص�رة ف�ي 

لالتح�اد العرب��ي. والمقص�ود بق��رنین م�ن ال��زمن ھن�ا ھ��و وح�دة النظ�ام ال��دیمقراطي 
دولة الخالفة العربیة "الخالصة". ولم یكن مقصود الكواكبي بھذه المقارن�ة والمث�ال 
س���وى ال���دعوة غی���ر المباش���رة الس���تعادة المركزی���ة العربی���ة ف���ي وح���دتھا الجدی���دة 

لمرك��زي، أو باعتبارھ��ا تآلف��ا عص��ریا للنظ��ام ال��دیمقراطي واالتح��اد الفی��درالي أو ا
التحقیق األمثل لجھادیة مشروعھ السیاسي وعقالنیة نزوعھ القومي. بمعنى تحویل 
مب�ادئ وغای��ات النظ��ام ال��دیمقراطي واالتح��اد العرب��ي إل��ى ب��دیھیات الفك��ر النظ��ري 
والسیاس��ة العملی��ة للع��الم العرب��ي. وھ��ي الب��دیھیات الت��ي س��عى لتأسیس��ھا ف��ي رؤیت��ھ 

لدول����ة والق����انون، والوح����دة والنظ����ام، والت����اریخ اإلص����الحیة المتعلق����ة بقض����ایا ا
والمعاصرة. وبھذا یكون قد دفع بالفكر اإلصالحي العقالني اإلسالمي العرب�ي إل�ى 
أقصى ذروتھ أمام دخولھ معترك القرن العشرین ونزوعھ االستقاللي وإع�ادة بنائ�ھ 

  الجدید. 
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ا  را ا :اا ا  

  
المآثر التاریخیة الكبرى إلبداعات الثقافة تجد تعبیرھا ال فیم�ا تن�وي قول�ھ أن 

حقیق��ة الك��وامن الفاعل��ة ف��ي ال��ذات الثقافی��ة. لوفعل��ھ فحس��ب. ب��ل وبكیفی��ة إثارتھ��ا 
فاألخیرة تعكس في ردودھ�ا مس�تویات إحساس�ھا وعقلھ�ا. وفیم�ا وراء ذل�ك طبق�ات 

ت المنسیة والحاضرة فیما یمكنھ أن حدسھا التاریخي. أما ھذه الطبقات فھي المكونا
یكون بدیال أو مشروعا للرؤیة الحالمة والواقعیة. فالحدس التاریخي لم یكن في یوم 
من األیام فعال للحاضر، بقدر ما انھ النت�اج المت�راكم ف�ي ص�راع الص�یرورة الفتی�ة 

اض�ال ومحاوالتھا استعادة الماض�ي وتقالی�ده أو نفیھ�ا المعاص�ر فیم�ا ترتئی�ھ ب�دیال ف
  ونظاما صالحا. 

فقد كانت الصیرورة التاریخی�ة للع�الم العرب�ي من�ذ ب�دایات (الق�رن العش�رین) 
مسارا متراكم�ا لحیثی�ات إدراك�ھ ال�ذاتي. وم�ن ث�م االس�تكمال األكث�ر إدراك�ا ل�نفض 
غبار الخمول والتقلیدیة الوادعة في قرون الظالم العثماني. أما ال�تالقح العقل�ي ب�ین 

واالجتھ�اد اإلس�المیة وب�ین "عقالنی�ة الض�میر واللس�ان الع�ربیین" إصالحیة الجھاد 
فق�د وض��ع أس��س االنطالق��ة الفكری��ة الجدی��دة للمكون��ات المختم��رة ف��ي أج��زاء الع��الم 
العربي. حیث اشترك كالھما في بعث مكونات الكینونة الثقافیة العربیة واخ�تط ف�ي 

ة ف���ي ال���ذاكرة الوق���ت نفس���ھ ض���رورة االس���تقالل العرب���ي ض���من ح���دوده المتج���ذر
التاریخیة. وبما أن ھذه الحدود كانت عل�ى ال�دوام عرض�ة لالنح�الل والوح�دة، ف�ان 
انعكاس��ھا الفك��ري م��ا ك��ان بإمكان��ھ أن یتع��دى نموذج��ھ األمث��ل ف��ي اللغ��ة ورموزھ��ا 
األدبیة، في تراثھا ومعالمھ الروحیة، أي في كل ما ال یمكن اإلمساك بھ، وف�ي ك�ل 

وھي الحصیلة التي أدت إلیھا ما كانت تنوي قول�ھ وفعل�ھ ما ال یمكن القضاء علیھ. 
عقالنی���ات "الض���میر واللس���ان" و"الجھ���اد واالجتھ���اد". وإذا ك���ان مص���یر األول���ى 
(عقالنیة الضمیر واللسان) یقوم في اندماجھا في ما ال یمكن مواجھتھ وجھ�ا لوج�ھ 

الجتھ�اد) ك�ان ال ب�د في عالم العثمانیة المنحلّة، فان مآثر الثانیة (عقالنی�ة الجھ�اد وا
لھا من أن تصطدم قوة الدول�ة االس�تبدادیة، وان تثی�ر فیھ�ا ش�ھوة االنتق�ام المالزم�ة 
للق��وة الخ��ائرة. ویفس��ر ھ��ذا الس��بب غی��اب ردود الفع��ل الثقافی��ة م��ن جان��ب الدول��ة 
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ومؤسساتھا. وذلك ألنھا ل�م تك�ن تمتل�ك م�ن مقوم�ات الثقاف�ة ومعنویاتھ�ا م�ا یؤھلھ�ا 
. لھذا ارتكنت إلى ما ھو تقلیدي في عرفھا الت�اریخي م�ن "قص�ور لمواجھة أعدائھا

الدموع" و"سجون السالطین" في موقفھا من األفغاني، والى تقالید الغیلة المحترف�ة 
  في موقفھا من الكواكبي. وان تحصد في نھایة األمر االنھیار واالضمحالل الكامل. 

االجتھاد اإلسالمیة تق�وم ف�ي أن المأثرة التاریخیة إلبداع اإلصالحیة الجھاد و
رصفھا عناصر العقالنیة الثقافیة ف�ي روح األص�الة العملی�ة. لھ�ذا رك�زت عل�ى م�ا 
ف��ي مكون��ات ال��روح األخالق��ي م��ن خ��واء خج��ل، وعل��ى م��ا ف��ي ھرمی��ة الدول��ة م��ن 
انحالل مذھل للروح السیاسي العقالني. ودعت سرا وعالنیة وجھرا وتقی�ة إل�ى م�ا 

جل بع�ث ال�روح الفاع�ل ف�ي الكی�ان اإلس�المي. فق�د كان�ت ھ�ي ینبغي القیام بھ من ا
األخرى تحدس ف�ي موش�ور تقالی�دھا العقالنی�ة ونزوعھ�ا الجھ�ادي النت�ائج الوخیم�ة 
للمصیر الثقافي والدولي والقومي لشعوب السلطنة العثمانی�ة. غی�ر أن ھ�ذا اإلدراك 

ولوی�ات الفع�ل المتعمق في وحدة جھادھ�ا واجتھادھ�ا ل�م یك�ن موح�دا ف�ي تأسیس�ھ أل
المباش��ر وغایات��ھ النھائی��ة. ف��إذا ك��ان األفغ��اني أمین��ا لوح��دة اإلس��المي والق��ومي ف��ي 
مرجعیتھما الثقافیة، فألنھ كان الممثل األكثر عصریة لألبع�اد السیاس�یة القائم�ة ف�ي 
الفكرة التي دعتھا المتصوفة في یوم ما بالكلم�ة المحمدی�ة. وھ�و التمثی�ل ال�ذي ك�ان 

  ور الزمن االقتراب األكثر واقعیة من مھمات تجسیده العملي. یستلزم مع مر
لقد كان ینبغي لھذه العناصر أن تتجزأ في البدایة ف�ي مج�رى الجھ�د المرھ�ق 
للجھاد واالجتھاد من اجل أن تتكامل الحقا في منظومة فكریة لھا حدودھا النظری�ة 

(العشرین) قد أغلق�ت الواضحة والدقیقة. غیر أن التحوالت العاصفة لبدایات القرن 
على ھذه العملی�ة إمكانیاتھ�ا المحتمل�ة بم�ا ف�ي ذل�ك ف�ي كیفی�ة نش�وء الدول�ة العربی�ة 
وأشكال نظمھا السیاسیة. فقد أدت ھ�ذه العملی�ة إل�ى توس�یع م�ا یمك�ن دعوت�ھ بھوی�ة 
المجھول السیاسي والثقافي أمام العالم العربي، وذلك بسبب ص�عود الفك�رة العربی�ة 

  ). ةالدینیة (اإلسالمیالقومیة ولیس 
وبم��ا إن الق��در الت��اریخي لب��دایات الق��رن ق��د ج��رى بص��یغة تختل��ف عم��ا ھ��و 
محتمل في تراكم الصراعات االجتماعیة السیاسیة والقومیة في "الوح�دة العثمانی�ة" 
ف��ان الفرض��یات المعقول��ة لإلص��الحیة اإلس��المیة وت��راكم تص��وراتھا السیاس��یة ع��ن 

الثق�افي للع�الم اإلس�المي بش�كل ع�ام والعرب�ي بش�كل الوجود االجتم�اعي وال�دولي و
خاص قد تعرضت إلى صدمة استلزمت منھا إعادة تجمیع قواھا النظریة من جدید. 
وذل�ك بس��بب تع��رض العناص�ر اإلس��المیة الوحدوی��ة ف�ي الفك��ر اإلص��الحي لض��غط 



161 

االنح��الل السیاس��ي ال��دولي والق��ومي للس��لطنة العثمانی��ة. مم��ا أدى بالض��رورة إل��ى 
  ھمال المتعاظم لعناصر الوحدة اإلسالمیة بمضمونھا التقلیدي. اإل

أما ص�عود التی�ار الق�ومي فق�د اخ�ذ یمتل�ئ بمقوم�ات ثقافی�ة، بم�ا ف�ي ذل�ك ف�ي 
مج��رى نم��وه المت��راكم بمع��اییر وأفك��ار ال��دعوة الجدی��دة "لإلس��الم الخ��الص". وق��د 

الص�یغة الت�ي تضمن ذل�ك محاول�ة إع�ادة التولی�ف الممكن�ة ب�ین العروب�ة واإلس�الم ب
تكفل لك�ل منھم�ا نم�وه الطبیع�ي. وق�د ك�ان ذل�ك یعن�ي م�ن الناحی�ة الفعلی�ة ض�رورة 
توحی��د العناص��ر الجوھری��ة للدول��ة المس��تقلة وإع��ادة ت��رمیم الكینون��ة المتكس��رة ف��ي 
"الق��رون المظلم��ة" للس��یطرة التركی��ة. بینم��ا أدت أح��داث الح��رب العالمی��ة األول��ى 

ى ظھور العالم العرب�ي ودول�ھ المتع�ددة، بوص�فھ أیض�ا وانھیار السلطنة العثمانیة إل
جزء من معترك المخططات االستعماریة أكثر مما ھو نتیجة صراع قواه الداخلیة. 

  مما ادخل العالم العربي في مجھول جدید، ھو مخاض الدولة والقومیة. 
فق���د كان���ت اإلغ���راءات المعلن���ة للغ���رب االس���تعماري م���ن جھ���ة، والعجرف���ة 

سلطنة العثمانیة في مواقفھما من العالم العربي من جھة أخرى، متكافئ�ة المنھوكة لل
من حیث الوضوح الظاھري. غیر أن وراء كل من ھاتین القوتین تاریخ خاص في 
الوعي االجتماعي العربي وفكره السیاس�ي. وإذا ك�ان التق�ارب الت�دریجي للعناص�ر 

عروبي ـ القومي ھي النتیجة العقالنیة في الفكر السیاسي اإلصالحي ـ اإلسالمي وال
المالزم��ة النغ��الق اإلمكان��ات الدیمقراطی��ة والقومی��ة التحرری��ة ف��ي ظ��ل الس��لطنة 
العثمانی��ة، ف��ان ض��غوط الغ��زو األورب��ي ف��ي مس��اعیھ الرامی��ة إل��ى  اقتس��ام غن��ائم 
"الرجل المریض"، قد أدت إلى إثارة الكوامن الجدیدة الفاعلة في وعي ذات الثقافي 

  العربي. 
خل ھذه الحالة التاریخیة من طابع المأساة الدفینة، وذلك بسبب مساھمتھا لم ت

المباشرة في صنع ما یمكن دعوتھ باالنقطاع الجدی�د ف�ي ال�وعي العرب�ي العقالن�ي. 
إنن�ا نق�ف ھن��ا أم�ام مفت��رق جدی�د لظ�اھرة التب��ذیر "الت�اریخي" للطاق��ات الكامن�ة ف��ي 

ة للعالم العربي ونموه السیاس�ي. فق�د ك�ان المساعي العقالنیة للقومیة والدولة والثقاف
سقوط السلطنة العثمانی�ة ب�القوة الخارجی�ة وظھ�ور الع�الم العرب�ي الجدی�د ب�أثر ذل�ك 
یب��دو كم��ا ل��و ان��ھ ھب��ة مجھول��ة المص��در. ب��ل واتخ��ذت ف��ي بع��ض مالمحھ��ا ھیئ��ة 
"المقایضة التجاریة" أو الرشوة السیاسیة للخدمات التي ق�دمھا "مل�وك" الع�رب ف�ي 

عدة األعداء "المتمدنین الج�دد". فق�د استص�غرت ھ�ذه النتیج�ة حج�م التض�حیات مسا
الجسام والمعاناة الكبیرة لوعي ال�ذات العرب�ي ف�ي تلم�س ھویت�ھ الجدی�دة ألكث�ر م�ن 
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قرن من ال�زمن. ذل�ك یعن�ي أنھ�ا رم�ت ف�ي س�لة المھم�الت ت�اریخ النض�ال العرب�ي 
الحیة اإلس�المیة كم�ا ل�و ان�ھ ومكونات وعیھ العقالني الصاعد والمتراكم ف�ي اإلص�

جزء من الھیئة المتھرئة للعثمانیة التركیة. وھو تبذیر كان من الصعب تالفي آثاره 
بین لیلة وضحاھا. ألنھ فرض على الوعي العربي المندھش أمام "مؤامرات القدر" 
الخالب للتحرر القومي، مھمة مواجھة التغیر المف�اجئ ف�ي تج�اوز تفكی�ره التقلی�دي 

یقینھ الراسخة في نفسیتھ االجتماعی�ة ووعی�ھ السیاس�ي. بعب�ارة أخ�رى، ان�ھ  وأنماط
فرض على القوى العربیة الفاعلة مھمة مواجھة تكاملھا الجدید في الصراع مع من 
كان في اإلعالن والدعاوي العلنیة حلیفھا الجدید. بینم�ا ك�ان ھ�ذا "الحلی�ف" الجدی�د 

ك الوقوع من جدید في شباك معترك أكثر مكرا وقوة وخطورة. وترتب على كل ذل
  معقد بالنسبة لبناء عقالنیة الرؤیة السیاسیة والثقافیة. 

فق���د أزال الس���قوط "المف���اجئ" للس���لطنة العثمانی���ة ب���دائل الرؤی���ة العقالنی���ة 
المتراكم�ة ف�ي مج�رى ص�راعھا م�ن اج��ل العل�م والمعرف�ة واألخ�الق والتح�رر م��ن 

ا في آن واحد اعتناق فكرة التخلي السریع من االستبداد والدعوة لألصالة. انھ الزمھ
طاقاتھا الفكریة المتراكمة في مجرى قرن من الزمن. ومن ثم مواجھة المعض�الت 
الجدی��دة المفروض��ة علیھ��ا، باعتبارھ��ا قض��ایاھا الملتھب��ة، دون أن یعط��ي لھ��ا ف��ي 
الوقت نفسھ فرصة التأمل الب�ارد. وحص�لت ھ�ذه الظ�اھرة عل�ى تعبیرھ�ا الح�اد ف�ي 

فوان الحماسة العملیة والفكریة للجماھیر وانتفاضاتھا العدیدة ف�ي عق�ود الص�عود عن
  الوطني والقومي. 

وقد أدى ذلك من الناحیة الموضوعیة إلى ما كانت تسعى إلیھ أو اكتملت فی�ھ 
عقالنیة اإلصالحیة اإلسالمیة بصدد قضیة جوھریة الدولة. غیر أن ھذه الدول�ة ل�م 

رؤی�ة، بق�در م�ا أص�بحت ج�زء م�ن مغ�امرات السیاس�ة. تعد ج�زءا م�ن إص�الحیة ال
بعبارة أخرى، لم تعد جوھریة الدولة جزءا من التأسیس العقالني والسیاس�ي، بق�در 
ما أصبحت الكّل الفاعل لمقامرات السیاسة. ذلك یعني، أن العالم العربي وقف أمام 

ح��ت ری��اح مفارق��ات جدی��دة ل��م یج��ر تأملھ��ا بمق��والت العقالنی��ة واإلص��الحیة، ب��ل ت
األحداث العاصفة. وإذا كان ھذا الواقع المتحرك ھ�و المص�یر ال�ذي ینبغ�ي التعام�ل 
معھ كما ھو الحال بالنسبة للسیاسة والساسة، فان وجوبھ المفترض بالنسبة لعقالنیة 
الرؤی�ة یق�وم ف�ي إع�ادة تجمی�ع الق��وى النظری�ة ونظمھ�ا الجدی�د ف�ي بنی�ة األولوی��ات 

ة والوح��دة. وذل��ك بس��بب مواجھتھ��ا مس��تجدات الواق��ع المعقول��ة ع��ن جوھری��ة الدول��
وتغیر أولویات الوجود القومي ـ ال�دولي وال�وعي االجتم�اعي والسیاس�ي والثق�افي. 
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فقد انقلب المجتمع ف�ي ھ�ذا الواق�ع م�ن ك�ائن تعتم�ل فی�ھ مختل�ف اإلمكان�ات الثقافی�ة 
) بمجھ�ول والسیاسیة في ظل غیاب الدولة (المستقلة) إلى مجتمع دولت�ي (ذي دول�ة

ثقافي. وقد كانت ھذه الحصیلة نتاجا لواقع التجزئة العربیة واحت�رب ق�واه التقلیدی�ة 
م��ن جھ��ة، ونتاج��ا لتحل��ل كینونت��ھ الثقافی��ة والسیاس��یة ف��ي مص��الح الق��وى األجنبی��ة 
المتصارعة (التركیة واألوربیة) من جھة أخ�رى.ولیس مص�ادفة أن یراف�ق ص�عود 

ن ت��اریخ المعان��اة الطویل��ة، تمام��ا كم��ا ج��رى نس��یان كینونت��ھ الدولتی��ة الجدی��دة نس��یا
أحزانھ العمیقة في أفراح الھدایا المفاجئة. بینم�ا ك�ان یقاب�ل فرح�ھ الت�اریخي الجدی�د 
مك��را تاریخی��ا للغ��رب. أم��ا اس��تعداده للتض��حیة م��ن اج��ل االس��تقالل فق��د ك��ان یقابل��ھ 

د ك�ان یقابل�ھ تف�اؤال ال استعدادا للسیطرة واالنتداب. أما تفاؤلھ التاریخي بالوح�دة فق�
یقل ض�راوة ف�ي استض�عافھ وتجزئت�ھ الجدی�د. بینم�ا ك�ان یقاب�ل ع�دم اكتم�ال رؤیت�ھ 
اإلس��تراتیجیة ف��ي السیاس��ة وض��وح الرؤی��ة اإلس��تراتیجیة واس��تتبابھا ف��ي مؤسس��ات 

  الدول األوربیة وأیدیولوجیاتھا.
منطق��ھ لق��د ف��رض ھ��ذا الواق��ع بمكونات��ھ الخفی��ة المتض��ادة، وال��ذكورة أع��اله، 

المستتر على الذھنیة العربیة المندھشة وحماس الجماھیر الع�ارم. والزمھ�ا اإلق�رار 
بالتجزئ��ة والعم��ل ض��من ح��دودھا. وم��ن ث��م توجی��ھ ح��وافز العم��ل الملتھب��ة ص��وب 
ش��عارات الساس��ة وأھ��دافھم. تمام��ا بالق��در ال��ذي أدى إل��ى س��كب غض��ب الحرم��ان 

لرج�ال ال�دین المحت�رفین، واإلقط�اع التاریخي للفالحین في سھام الدعوات الوطنیة 
"المتنور"، واألمراء المصطنعین، والحاشیة المتربی�ة ف�ي تقالی�د التركی�ة العثمانی�ة. 
واستجاب ھذا القدر من اھتزاز الجسد والضمیر المخلص لم�زاج الجمھ�ور ووعی�ھ 
المسطح والسلوك النفعي للقادة الوطنیین الجدد. وإذا كان ذل�ك یش�كل خط�وة كب�رى 

األمام ف�ي جم�ع الق�در الممك�ن م�ن الوح�دة االجتماعی�ة المتخطی�ة لح�دود البنی�ة إلى 
التقلیدیة، فان كتلھا الحماسیة المتناثرة في أھازیج التضحیة والثأر لم یمكن بإمكانھا 

  تجاوز حدود المساھمة المباشرة في شئون الدولة القطریة. 
ة، والتفاؤل العارم، لقد تجمعت مكونات الفرح التاریخي، واالستعداد للتضحی

وضعف الرؤیة اإلستراتیجیة، في كّل واحد لتصنع بدورھا المقدمات الجدیدة للحالة 
الجدیدة المتمیزة بأولوی�ة وفاعلی�ة العم�ل المباش�ر. وم�ن ث�م االنھم�اك غی�ر ال�واعي 
للوعي المتجمع في غضون قرن من الزمن للكفاح العربي من اجل خ�روج ذھنیت�ھ 

م��ن دھ��الیز الص��عالیك والممالی��ك، باتج��اه تأس��یس المرجعی��ات القومی��ة والثقافی��ة 
  الضروریة لبناء الوعي االجتماعي والسیاسي والدولتي القومي. 
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أدى ھذا الواقع الجدید إلى غرس أولویة العقل السیاسي المج�زأ، وك�ذلك إل�ى 
تفتیت الوحدة المتراكمة في الرؤی�ة السیاس�یة وبنائھ�ا النظ�ري الت�اریخي والفلس�في. 
ولم تعد الدولة في ھذه الرؤیة سوى الدولة السیاسیة. أما  مثالھا العملي األرقى فھو 
السلطة القادرة على التّجس�د ف�ي دول�ة لھ�ا ح�دودھا ومقوماتھ�ا المس�تقلة. وك�ان م�ن 

الص��عب توق��ع ش��یئا م��ا غی��ر ھ��ذه النتیج��ة بع��د انح��الل الس��لطنة العثمانی��ة والض��غط  
یر المباشر باتجاه رسم حدود العالم العربي الجدید األوربي الكولونیالي المباشر وغ

ف��ي دول��ھ ودویالت��ھ. وق��د أدت ھ��ذه النتیج��ة بالذھنی��ة العربی��ة للتعث��ر م��ن جدی��د ف��ي 
دروب االفتراق المتزاید. فإذا كان التطور التاریخي السابق یجري في اتجاه توحید 

العربی�ة والثقافی�ة، العناصر المعقولة في االتجاھات اإلسالمیة اإلصالحیة والقومیة 
فانھ اخذ یجري اآلن في اتجاه الفرقة واالفتراق. ول�م تع�د الفرق�ة واالفت�راق خط�وة 
إل�ى األم��ام م�ن حی��ث أثرھ�ا بالنس��بة لتولی��ف العناص�ر الحی��ة ف�ي تج��ارب العقالنی��ة 
العربیة. على العكس، أنھا أصبحت خطوة إلى الوراء، وذلك ألنھا كانت تس�ھم ف�ي 

قالنی�ة والواقعی�ة المتراكم�ة ف�ي مج�رى التأم�ل والتحلی�ل الفك�ري تبذیر العناصر الع
  واستنتاجاتھ التاریخیة والسیاسیة. 

إن ھ��ذا التن��اقض الت��اریخي ب��ین ص��یرورة الكی��ان السیاس��ي العرب��ي ص��وب 
الدولة، وتقھقر الذھنیة الثقافیة صوب جوھریة السلطة ھو القدر الذي فرضھ منطق 

مس��ار الت��اریخ العرب��ي للرب��ع األول م��ن الق��رن  األح��داث الداخلی��ة والخارجی��ة ف��ي
العش��رین. فق��د ك��ان ھ��ذا التن��اقض نتاج��ا مالزم��ا لض��غط التس��ییس الفعل��ي لل��واعي 
االجتم���اعي م���ن جھ���ة، وتب���ذیر حص���یلة الفك���ر المتراكم���ة ف���ي عقالنی���ة الرؤی���ة 
ومشاریعھا النقدیة وتوسیع مدى الوعي الذاتي التاریخ والثق�افي والق�ومي م�ن جھ�ة 

وبالقدر ذاتھ كان ھذا التناقض نتاج الضغط واإلجبار السیاسي والحض�اري أخرى. 
للغرب الكولونیالي المتمی�ز بمك�ره الت�اریخي ومس�اعیھ الدءوب�ة للس�یطرة المباش�رة 
وغیر المباشرة (االنتداب) والتحكم بالتجزئة وإعاقة كل إمكانیة إلعادة بناء الوح�دة 

  القومیة والدولة الموحدة للعرب. 
صیلة ھ�ذه الض�غوط بالنس�بة للذھنی�ة العربی�ة فق�د أدت إل�ى كس�ر كاھ�ل أما ح

العقالنی��ة العربی��ة وإرھاقھ��ا بمھم��ة تجمی��ع قواھ��ا، وترش��ید طاقاتھ��ا، وإع��ادة النظ��ر 
بالقدر المتبقي من شظایاھا من اجل تولیف ما یمكن تولیفھ لمواجھة واقعھا الجدید. 

س��یس رؤیتھ��ا النظری��ة المس��تقلة بعب��ارة أخ��رى، أنھ��ا ل��م تك��ن آن��ذاك ق��ادرة عل��ى تأ
والحرة فیما یتعلق بمبادئ الوحدة وواقعیتھا السیاسیة. لقد واجھت قدرھا الجدید في 
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التجزئة المفروضة. وترتب عل�ى ذل�ك إھم�ال تج�ارب ق�رن م�ن ال�زمن. وھ�و ق�در 
تاریخي. وبمعنى ما م�أثرة لل�وعي السیاس�ي الفاع�ل أكث�ر مم�ا ھ�و مأس�اة ل�ھ وذل�ك 

ج��ا لت��اریخ للكینون��ة الثقافی��ة والدولی��ة (السیاس��یة) المھش��مة للع��الم بس��بب كون��ھ نتا
العرب��ي من��ذ س��قوط بغ��داد. فق��د كان��ت ھ��ذه الم��أثرة تق��وم أوال وقب��ل ك��ل ش��ي ف��ي 
محاولتھ��ا ت��رمیم كی��ان الدول��ة الجدی��دة م��ن فسیفس��اء األج��زاء المتن��اثرة ف��ي ال��ذاكرة 

ئفی�ة والقبلی�ة واالجتماعی�ة التاریخیة والوعي المخزون ف�ي الكیان�ات الجھوی�ة والطا
  المجزأة للعرب.

العربي في العقدین األول والثاني م�ن الق�رن العش�رین یت�وزع  فقد كان العالم
ما بین أنصاف دول وأرباعھا وعدمھا. فقد كانت مصر لحالھا تتمتع بم�ا یمكن�ھ أن 
یكون نصف دولة. وما عداھا مجرد إمكانیات قابلة للوجود دول ك�المغرب وت�ونس 

ل�یمن (حك�م اإلمام�ة) ومملك�ة آل س�عود. بینم�ا ل�م تك�ن الجزائ�ر ولیبی�ا والس��ودان وا
وسوریا الطبیعیة والعراق وسواحل الخلیج وعمان والیمن الجنوبي كیان�ا دولتی�ا أو 
حكومی��ا ملموس��ا ومح��ددا. إذ ل��م تحت��وي ھ��ذه المن��اطق آن��ذاك ف��ي ذاتھ��ا س��وى عل��ى 

ن ف��ي الكیان�ات االجتماعی��ة المج��زأة، إمكانی�ات ال��ذاكرة التاریخی�ة وال��وعي المخ�زو
الت���ي اس���تفزھا ف���ي آن واح���د سیاس���ة القومی���ة التركی���ة لح���زب االتح���اد والترق���ي، 
والمش���اریع الس���ریة الكولونیالی���ة للغ���رب األورب���ي. أم���ا حص���یلة تفاع���ل ك���ل ھ���ذه 
المقدمات فقد أدت ما بعد الحرب العالمیة األولى إلى تنشیط المواجھة المباشرة لكل 

الواقعی��ة والمفروض��ة بلغ��ة السیاس��ة العملی��ة. وم��ن ث��م ص��عود أولوی��ة  المعطی��ات
  وجوھریة الوعي السیاسي الوطني والقومي الحدیث.

لق��د أنھ��ت ھ��ذه النتیج��ة الم��أثرة التاریخی��ة لإلص��الحیة اإلس��المیة والعروبی��ة 
الثقافیة، ووضعت حص�یلة إب�داعھم العقالن�ي ف�ي مھ�ب الص�راع السیاس�ي المباش�ر 

دول��ة المفترض��ة. بمعن��ى القض��اء عل��ى إمكانی��ة االلتق��اء الت��دریجي ع��ن جوھری��ة ال
لحصیلة التجرب�ة النظری�ة والعملی�ة المتبل�ورة ف�ي ت�اریخ ال�روح الثق�افي والسیاس�ي 
لإلص��الحیة اإلس��المیة والعروبی��ة الثقافی��ة. وم��ن ث��م حول��ت التجزئ��ة الفعلی��ة للدول��ة 

اق�ع مقب�ول اخ�ذ یف�رض قی�وده العربیة الموحدة المفترض�ة وكینونتھ�ا الثقافی�ة إل�ى و
الجدیدة على منط�ق التبری�ر والتنظی�ر السیاس�ي والفك�ري. ول�یس اعتباط�ا أن ی�أتي 
الرد المباشر م�ن التی�ار الق�ومي واإلس�المي. فھم�ا التی�اران الوحی�دان آن�ذاك الل�ذان 
ظال یحتفظان بادراك قیمة السیاسة وفاعلیتھا في الصیرورة العربیة الجدیدة ومعالم 

ا المنش��ود. وم��ن الممك��ن العث��ور علی��ھ ف��ي ظ��اھرة االزدی��اد المتع��اظم لمھم��ة كیانھ��
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التأسیس النظري للقومي والدولة. وإذا كان ذلك شیئا طبیعیا بالنس�بة للتی�ار الق�ومي 
باعتب��اره التی��ار األكث��ر عص��ریة ف��ي تأس��یس عص��ریة الع��الم العرب��ي، ف��ان التی��ار 

ف�ة" للوق�وف أم�ام مھم�ة ترمیمھ�ا اإلسالمي اإلص�الحي اض�طر أم�ام انھی�ار "الخال
ولكن باعتبارھا جزءا م�ن معت�رك الدول�ة القومی�ة. وفیم�ا بینھم�ا تراوح�ت وتثلم�ت 
انجازات العروبیة الثقافة. وقد كانت تلك ب�دورھا أیض�ا النتیج�ة الطبیعی�ة المالزم�ة 
لصعود التیار السیاس�ي للنھض�ة الدولتی�ة الت�ي اش�ترك فیھ�ا مختل�ف الق�وى القومی�ة 

نیة، التقلیدیة والثوریة، الملوكیة والجمھوریة، الفالحیة واإلقطاعیة، أي الكّل والوط
الم��تحمس ف��ي انتمائ��ھ السیاس��ي ال��وطني والق��ومي للدول��ة العربی��ة. وحص��لت ھ��ذه 
العملی���ة عل���ى انعكاس���ھا ف���ي التأس���یس النظ���ري للقومی���ة (الدنیوی���ة) واإلس���المیة 

وغیر المباشر على إلغاء الخالفة  اإلصالحیة. ولیس مصادفة أن یأتي الرد المباشر
  من التیار الثاني ال األول.  ١٩٢٤عام 

فقد تعامل التی�ار ال�وطني والق�ومي (العروب�ي) م�ع إلغ�اء الخالف�ة تعامل�ھ م�ع 
ش��يء طبیع��ي، ألن��ھ ك��ان یتواف��ق م��ع نزوع��ھ السیاس��ي. الس��یما وان��ھ ك��ان یتط��ابق 

لترك��ي، وف��ك االرتب��اط بأبع��اده السیاس��یة م��ع مض��مون التح��رر العرب��ي م��ن النی��ر ا
التاریخي بین الخالفة في رمزیتھا الثقافیة والدینیة وبین السلطنة العثمانیة. لھ�ذا ل�م 
یكن إلغاء الخالفة فعال فكریا ـ سیاسیا ـ روحیا لھ أبعاده الثوریة سواء في تركیا أو 

أو  العالم العرب�ي. إذ ال األول وال الث�اني كان�ا یش�عران بمبررھ�ا ومعناھ�ا السیاس�ي
الثقافي. ولیس مصادفة أن تتوجھ أولى االنتقادات الحادة لھا في أوساط اإلصالحیة 
اإلس��المیة نفس��ھا، س��واء بص��یغتھا غی��ر المباش��رة ف��ي آراء األفغ��اني أو بص��یغتھا 
  المباشرة عند الكواكبي وتأسیسھ الفكري لما اسماه بقیمتھا الرمزیة والروحیة فقط. 

لم تعد جزءا من تقالید الرؤیة التاریخیة، بق�در غیر أن ھذه الرمزیة الروحیة 
ما أصبحت جزء من مشاریع الرؤیة االستقاللیة العربیة. وبھ�ذا المعن�ى ك�ان إلغ�اء 
الخالفة في عھد كمال أتاتورك فعال مستجیبا للنزوع الق�ومي العرب�ي. وھ�و الس�بب 

ة الق���ائم وراء ع���دم إثارت���ھ اعتراض���ا بم���ا ف���ي ذل���ك عن���د اش���د شخص���یاتھ الدینی���
والمؤسس��اتیة تقلیدی��ة آن��ذاك (ك��األزھر). فق��د أی��د األزھ��ر م��ن الناحی��ة الفعلی��ة إلغ��اء 
الخالف��ة، لكن��ھ أبق��ى علیھ��ا بمع��اییر القیم��ة الرمزی��ة، م��ن خ��الل اس��تعمال كلم��ات 
الوجوب المقترنة بتقلیدیة العادات والعبادات الممیزة للرؤیة الفقھیة التقلیدیة. بعبارة 

قض��یة بمع��اییر االستحس��ان واالستص��الح وال بمنط��ق أخ��رى، ل��م یج��ر مناقش��ة ال
السیاسة المعاصرة ومص�الح األم�ة والقومی�ة. أم�ا االعتراض�ات الحماس�یة الوحی�دة 
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مباش��ر ف�ي المن�اطق اإلیرانی��ة غی�ر الفق�د انطلق�ت م��ن ش�بھ الق�ارة الھندی��ة وص�داھا 
ی�د بع�ض التقلیدیة. لكنھا لم تحصل مع ذلك على تأیید "منطقي". ففي الوقت ال�ذي أ

مفكري الشیعة مثل سید أمیر عل�ى وأغ�ا خ�ان اإلس�ماعیلي ض�رورة بق�اء الخالف�ة، 
فان محمد إقبال سار ف�ي منط�ق م�ا اس�ماه ب"حق�ائق التجرب�ة القاس�یة"، أي حق�ائق 
التجربة الواقعیة لالتاتوركیة وحسھا السیاسي الدنیوي. وقد أدى ھذا اإلحس�اس ف�ي 

اوي للخالف��ة (العثمانی��ة) تح��ت ثق��ل الجھ��ود نھای��ة المط��اف إل��ى رم��ي الھیك��ل المتھ��
المرھقة لتركیة االتحاد والترقي القومی�ة المتش�ددة ونت�ائج الح�رب العالمی�ة األول�ى. 
وبغض النظر عن "التبریرات" التي حاول أتاتورك تلطیف رد الفعل الممك�ن تج�اه 

إال ان�ھ ك�ان انھیار الرمز الثقافي ـ ال�دیني للكی�ان السیاس�ي اإلس�المي الق�ائم آن�ذاك، 
یدرك خواءھا التاریخي وغالفھا المعیق للفعل السیاسي المستقل. السیما وان�ھ فع�ل 
ك��ان یفترض��ھ منط��ق الدول��ة الدنیوی��ة المعاص��رة. لھ��ذا اس��تجاب إلغ��اء الخالف��ة ف��ي 
نفسیة القومیین العرب ونظراتھم السیاسیة لما كان یعتمل في قلوبھم ویمثل مشاریع 

رر، وم�ن ث�م رم�ي مختل�ف أش�كال ومظ�اھر ورم�وز الزی�ف الرؤیة المستقبلیة للتح
السیاسي ومصطنعاتھ التقلیدیة. ومع ذلك اصطنع ھذا اإللغاء ورمي الخالفة فرصة 
االس��تعادة "الح��رة" ل��ربط الخالف��ة والعروب��ة بأح��د ب��دائل النظ��ام السیاس��ي والدول��ة 

  الممكنین، كما ھو جلي في محاوالت خدیویة مصر استغاللھا آنذاك.
***    
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  لغة ا��رية ووجدان الذات الثقافية :ا��ابعالباب 

  

ادب ان ا :ولا ا ران اوا   

  
عندما یتحول األدب واإلبداع األدبي إلى شيء أوسع م�ن البالغ�ة واالھتم�ام 
المف��رط بالكلم��ة والعب��ارة حین��ذاك یأخ��ذ البی��ان ب��التحرر م��ن البی��ان. فھ��ي المقدم��ة 
الضروریة المالزمة لبدایة امتالك األدب لسانھ الذاتي. وال یعني ذلك س�وى تح�ول 

  سیاسي. -البیان البالغي إلى بیان اجتماعي 
وھ�و تح�ول یعك�س ص�یرورة الك�الم لغ�ة ت�درك قیم�ة المعن�ى بالنس�بة للفع��ل 
االجتماعي. وذلك ألنھا صیرورة تحول اللغة م�ن وع�اء للمف�ردات والعب�ارات إل�ى 

لفكر والتفكیر. مما یجعل منھا كینونة متراكمة لوعي الذات الثقافي بأشكالھ أسلوب ل
ومستویاتھ المتنوعة. والمسالة ھنا لیست فقط في أن تحول الكالم إلى لغة، والبی�ان 

فكري یؤدي بالض�رورة إل�ى تحری�ر العب�ارة م�ن قیودھ�ا الش�كلیة  إلى بیانالبالغي 
جعلھ��ا الفك��رة مح��ور وأس��لوب الفع��ل  وی��دمجھا ف��ي كلی��ة الفك��رة فحس��ب، ب��ل وال��ى

  االجتماعي الھادف.
اتخ��ذت ھ��ذه الص��یرورة ف��ي مرحل��ة التح��ول العاص��ف للع��الم العرب��ي عل��ى 
مشارف خروجھ من دھلیز العثمانیة، صیغا ومستویات عدیدة باالرتب�اط م�ع كیفی�ة 
 انكسار تقالید المدارس الفكریة والسیاسیة واألدبیة السابقة ف�ي ممارس�ات الم�دارس

الجدیدة وانھماكھا الفعال في تحریر النفس والفكر. إذ بغ�ض النظ�ر ع�ن اختالفاتھ�ا 
العدیدة س�اھمت ھ�ذه الم�دارس ف�ي رس�م مع�الم الحری�ة وتحویلھ�ا إل�ى مرجعی�ة ف�ي 
العل��م والعم��ل. م��ن ھن��ا یمك��ن مالحظ��ة تواف��ق المج��رى الع��ام الس��تمرار التقالی��د 

كبي عن���د رش���ید رض���ا، وتحولھ���ا اإلص���الحیة اإلس���المیة لألفغ���اني وعب���ده والك���وا
"اللیبرالي" (الحر) عند علي عبد الرازق. وكذلك استمرار تقالی�د انعت�اق الوج�دان" 
و"تحص��ین األرك��ان" الس��ابقة وتحولھ��ا "اللیبرال��ي" (الح��ر) عن��د الریح��اني وغی��ره 
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الحقا. وفیما بینھما تراوحت تقالید المدرستین واس�تمرارھا فیم�ا أس�میتھ بص�یرورة 
). فھ�و ١٩٣٠-١٨٥٨دب الذاتي، الت�ي مثلھ�ا بص�ورة نموذجی�ة الم�ویلحي(لسان األ

التی��ار ال��ذي تمث��ل بص��ورة واعی��ة تقالی��د اإلص��الحیة اإلس��المیة وت��راث المدرس��ة 
اللغویة واألدبیة بالشكل الذي جعل منھا أس�لوبا لتعمی�ق النق�د ال�ذاتي وإرس�اء تقالی�د 

رة غی��ر مباش��رة ف��ي إرس��اء الرؤی��ة األدبی��ة التاریخی��ة. وھ��ي تقالی��د س��اھمت بص��و
  العناصر األولیة لوعي الذات التاریخي العربي المعاصر.

ففي (حدیث عیسى بن ھشام) نعثر على ھذا الجدی�د (الح�دیث) ف�ي الص�ورة 
والمعن��ى. إذ یمث��ل بیان��ھ الفك��ري الجدی��د نفی��ا لبی��ان اللغ��ة التقلیدی��ة، م��ع أن الس��جع 

ال��روح االجتم��اعي الجدی��د ف��ي إل��ى س��جع  أق��ربالمل��يء ف��ي روای��ة الم��ویلحي ھ��و 
تعامل��ھ م��ع اإلش��كالیات االجتماعی��ة الكب��رى لعص��ره. إنن��ا نعث��ر فی��ھ عل��ى أص��وات 
الیقظة االجتماعیة في ھجائھا للواقع، أي بغض النظر عن محاصرة السجع للفكرة، 
إال انھ لم یعرقل نطقھا الوجداني. وھي الفكرة التي دفعھا المویلحي نفسھ إلى األمام 

ك��د عل��ى ان��ھ "ل��یس م��ن كتّ��اب الحس��اب وال��دیوان ب��ل م��ن كتّ��اب اإلنش��اء عن��دما أ
والبی��ان". ولیس��ت ھ��ذه المعارض��ة المعت��ّزة بتحزبھ��ا الص��ریح إل��ى جان��ب معس��كر 
اإلنشاء والبیان بالضد من معسكر الحساب والدیوان، سوى النت�اج الم�الزم إلدراك 

ی�ا أدبی�ا للیقظ�ة االجتماعی�ة أھمیة وقیمة الرؤی�ة النقدی�ة تج�اه الواق�ع، باعتبارھ�ا تجل
العامة. وھي یقظة تمثلت حقائق اإلنج�ازات الفكری�ة والروحی�ة الت�ي بلورھ�ا الفك�ر 
العربي في مدارس�ھ الس�ابقة ومیادین�ھ عل�ى امت�داد أكث�ر م�ن ق�رن م�ن ال�زمن. لھ�ذا 
نرى المویلحي یشیر في مقدمة كتابھ إلى انھ یھدی�ھ إل�ى "أدی�ب یج�د فی�ھ طرف�ا م�ن 

یم ی��رى فی��ھ لمح��ة م��ن الحكم��ة، وع��الم یبص��ر فی��ھ ش��ذرة م��ن العل��م، األدب، وحك��
ولغوي یصادف فیھ أثرا من الفصاحة، وش�اعر یش�عر فی�ھ بمث�ل طی�ف الخی�ال م�ن 

  لطف الخیال". 
لقد أراد المویلحي أن یجمع ف�ي "حدیث�ھ" خلیط�ا م�ن األدب والحكم�ة والعل�م 

للغ�ویین والش�عراء، أي لك�ل والفصاحة والخیال یقدمھ لألدباء والحكماء والعلماء وا
الطیف اإلبداعي الذي اخذ یستعید مقومات وجوده الثقافي بعد غیاب تاریخي طویل 
تح��ت غب��ار العثمانی��ة. لق��د أراد الم��ویلحي أن یج��دوا وی��روا ویبص��روا ویص��ادفوا 
ویش�عروا فیم��ا یری�د قول��ھ طرف��ة ولمح�ة وش��ذرة واث��ر وطی�ف م��ن األدب والحكم��ة 

ال، باعتبارھ��ا المكون��ات الض��روریة للیقظ��ة االجتماعی��ة. والعل��م والفص��احة والخی��
وھي مكونات شكلت في الواق�ع ح�افز إبداع�ھ الفك�ري واألدب�ي بوص�فھ لس�انا أدبی�ا 
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ذاتی��ا للرؤی��ة العربی��ة المتراكم��ة ف��ي نق��د الواق��ع الت��اریخي وإش��كاالتھ االجتماعی��ة 
  الكبرى.

بین الخیال والواقع ووضع ھذه الرؤیة النقدیة في منھجھ الجدید، الذي زاوج 
السیاس�یة ف�ي نق�د الواق�ع. حی�ث أك�د  –أو األدبیة  العقلیة الوجدانیةباعتباره السبیكة 

على إن "حدیث ھشام بن عیسى" وان كان ف�ي نفس�ھ موض�وعا عل�ى نس�ق التخی�ل 
والتصویر فھو حقیقة في ثوب خیال ال انھ خیال مس�بوك ف�ي قال�ب حقیق�ة. وح�اول 

أخالق أھل العصر في مختل�ف طبق�اتھم م�ن الن�واقص. أي أن یشرح فیھ ما اسماه ب
أن الواقع ھو مثار اھتمامھ ولیس األحك�ام عن�ھ، وان�ھ یس�عى إلظھ�ار الحقیق�ة عب�ر 
الخیال ال بالعكس. الن ما یقولھ ھو حقیقة متبرجة في ثوب خیال ال خی�ال مس�بوك 

ري نموذج�ا في قالب حقیقة. ولیس مصادفة أن یتخذ المویلحي من أبي الع�الء المع�
لمحاكات��ھ الروحی��ة. فم��ن المعل��وم أن المع��ري ھ��و النم��وذج الخال��د لل��روح العرب��ي 
النقدي والنموذج المتسامي للروح النق�دي اإلنس�اني. وكم�ا س�بح المع�ري ف�ي خیال�ھ 
لیظھر الحقیقة كما ھي، ف�ان الم�ویلحي س�عى أیض�ا لمحاكات�ھ التاریخی�ة م�ن خ�الل 

المع�ري قب�ل ق�رون. لك�ن إذا ك�ان نق�د المع�ري  إبداع وجدان نقدي مواز لما أبدع�ھ
یج��ري ویس��ري ف��ي ش��رایین الخالف��ة الثقافی��ة، ف��ان نق��د الم��ویلحي یس��یر ف��ي اتج��اه 
"تنقیة" الدماء الملوثة للنھضة العربیة الجدیدة وتوجیھھا صوب ضبط نبضات قلبھا 
اآلخ��ذ ف��ي الحرك��ة. وجع��ل م��ن نق��د التقلی��د األج��وف للغ��رب مقدم��ة نق��ده للواق��ع 

مصري (والعربي). وتتبع ھذا التقلید ف�ي مختل�ف أش�كالھ بم�ا ف�ي ذل�ك ف�ي اللغ�ة. ال
ف��إذا ك��ان معن��ى كلم��ة "الس��وابق" الجی��اد، فإنھ��ا تعن��ي اآلن "دی��وان تقیی��د أوص��اف 
المتھم��ین". وإذا ك��ان معن��ى كلم��ة "الش��ھادة" ھ��و ش��ھادة الجھ��اد، فإنھ��ا تعن��ي اآلن 

غی�ر یج�ري اس�تعمال كوم�ة م�ن الكلم�ات "ورقة یأخذھا التلمیذ". إضافة إلى ھ�ذا الت
والتطفل بھا مثل االوتیل واللوكانده والبوض�ة والكل�وب واالكس�بریس والمانیفیس�تو 
وغیرھا. ولم یق�ف التقلی�د عن�د ھ�ذا الح�د، ب�ل تع�داه إل�ى المل�بس والمأك�ل والس�لوك 
والتفكی��ر أیض��ا. بحی��ث أدى ذل��ك إل��ى ص��نع س��بائك م��ن الشخص��یات االجتماعی��ة 

حد ذاتھا وراء فضاء الغرب والشرق. لھذا نرى المویلحي یتكلم عما اسماه العائمة ب
بحركة الناس التي ال ھي ش�رقیة وال ھ�ي غربی�ة. بمعن�ى دوران الجمی�ع ف�ي حلق�ة 
مفرغة. وذلك لدوران الن�اس ف�ي تقلی�د ال ی�ؤدي ف�ي نھای�ة المط�اف إال إل�ى تجمی�ع 

األف��راد. م��ن ھن��ا اس��تنتاجھ الرذیل��ة وقولبتھ��ا ف��ي نم��ط وس��لوك الدول��ة والمجتم��ع و
القائل، بان المصري في أخذه بالمدنیة الغربیة مثلھ مثل المنخ�ل یحف�ظ الغ�ث التاف�ھ 
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ویفرط في الثمین النافع. لقد أدى ذلك إلى فس�اد وتحل�ل البن�ى االجتماعی�ة والس�لوك 
االجتماعي عند مختلف الفئات. ولم یك�ن ذل�ك نت�اج أس�باب خاص�ة بالثقاف�ة الغربی�ة 

ي، بل ألسباب مرتبطة بكیفیة دخولھا إلى الشرق. وعل�ى ذل�ك بن�ى اس�تنتاجھ كما ھ
القائل بان سبب فساد األحوال في األمم الشرقیة یعود إلى أن دخول المدنیة الغربیة 
إلیھا كان بغتة كما أن تقلید الشرقیین للغربیین في جمیع أحوال معاشھم كالعمیان ال 

ال یتبصرون بحسن نظر وال یلتفتون إل�ى م�ا یستنیرون ببحث وال یأخذون بقیاس و
ھنالك من تنافر الطباع وتباین األذواق واختالف األقالیم والعادات. وأدى ذل�ك بھ�م 
إلى أن یتركوا جمیع ما كان لدیھم م�ن األص�ول لقویم�ة والع�ادات الس�لیمة واآلداب 

  الظاھرة ونبذوا ما كان علیھ أسالفھم من الحق، فانھدم األساس.
د المویلحي القول، بان األبعاد اإلنسانیة والمعنویة العمیق�ة ف�ي مص�ر لقد أرا

تكم��ن فیم��ا وض��عتھ الحض��ارة اإلس��المیة عل��ى لس��ان فالس��فتھا ومتكلمیھ��ا وأدبائھ��ا 
وش��عرائھا. فق��د نط��ق ھ��ؤالء بلس��ان أدبھ��م ال��ذاتي. وھ��و الس��ر ال��ذي یمكن��ھ أن یعی��د 

طری��ق األمث��ل لتحررھ��ا لمص��ر عروبتھ��ا اإلس��المیة ویج��دد وجودھ��ا، باعتب��اره ال
  الفعلي.

نموذج آخر للوجدان التاریخي ) ١٩١٤-١٨٦١جرجي زیدان (بینما جسد 

حیاتھ الفكریة الحرة بامتحان أخالقي سیاسي، واستمرت الحقا في لألمة. فقد بدأ 

اختبار علمي دائم، وانتھت بتحقیق معرفي تجاه التاریخ العربي وثقافتھ القومیة. 

ى صدى ھذه الدراما الحیاتیة المفعمة في عباراتھ الوجیزة ومن المكن العثور عل

التي عمم فیھا مھمة ووظیفة وغایة البحث العلمي في تقدیمھ لكتاب (تاریخ آداب 

اللغة العربیة). ففیھ یكتب قائال، بأن "من یتصدى للكتاب یجعل نفسھ خادما 

خیة لجرجي للمصلحة العامة". ولم یكن ذلك في عرف التجربة الشخصیة والتاری

زیدان سوى الوجھ المعرفي لمسار التجربة الفردیة التي ارتقت من حیث 

مضمونھا الفعلي إلى مصاف االستظھار الجدید للفكرة العربیة القدیمة القائلة، بان 

سید القوم خادمھم. لكنھ رفع ھذه الفكرة الحكیمة إلى مصاف الحریة الفعلیة من 

لألمة والذائبة في أساس إرشادھا العلمي. من خالل ربطھا بفكرة المصلحة العامة 

ھنا قولھ، بان "الكاتب العام خادم األمة وولي إرشادھا. وعلیھ أن یبذل الجھد في 

سبیل مصلحتھا". ووجد ھذا السبیل فیما اسماه بجمع الحقائق والمحافظة على 
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في  سالمة المعنى. وانطلق في موقفھ ھذا من توحید خفي لفكرة االلتزام الكامنة

صلب المؤرخ ورجل العمل وجوھریة الحقیقة كما ھي. وكتب بھذا الصدد یقول، 

  بان "األمة في حاجة إلى الحقائق أكثر من حاجتھا إلى األلفاظ". 

ولم تكن ھذه الفكرة المنھجیة والعملیة العمیقة معزولة عن تجربتھ في میدان 

شخصیة والمعرفیة لجرجي التاریخ واللغة. بل یمكننا القول، بان مسار التجربة ال

زیدان ھما وجھان للتاریخ واللغة. وكالھما یشكالن الروافد التي بلورت شخصیتھ 

وأثرھا أیضا في إرساء أسس الحصانة الثقافیة لوعي الذات العربي الحدیث. إذ ال 

یعني احتیاج األمة إلى الحقیقة أكثر من األلفاظ سوى اإلدراك الجدید ألولیات 

ة التي استحكمت في إنتاجھ العلمي ومواقفھ النظریة والعملیة. الرؤیة المنھجی

بمعنى إدراك أولویة الحقیقة والباطن والمعنى بوصفھا أرصدة المستقبل. السیما 

وان جرجي زیدان كان یشدد وباألخص في أواخر أعمالھ الناضجة على أن ما 

سب، بل وان ما یكتبھ موجھا باألساس للناشئة، أي ألجیال المستقبل. لیس ذلك فح

ما یكون إلى موسوعة وعي  أقربكان یخطط لھ وینفذه من كتابات بھذا الصدد 

الذات الثقافي القومي. وھذا بدوره لیس إال الصیغة الجدیدة والتولیف الواعي لما 

  في تیار "طالقة اللسان" و"تحصین األركان" من تراكم قومي وثقافي.

رى بأثر توازى المسار الذي فقد أدى تعمق وعي الذات العربي الذي ج

قطعھ كل من تیار "طالقة اللسان" وتیار "تحصین األركان" إلى تفعیل ھواجس 

الضمیر الملتھب وإدراك قیمة الھموم الكبرى والصغرى بالنسبة للتعامل مع كل 

ما لھ عالقة بالحاضر والمستقبل. فقد شارك كالھما بالغوص في بحار اللغة 

ا بقضایا المجرد والملموس في التاریخ القومي والثقافي. والتاریخ، بمعنى ولعمھم

وإذا كان لھذا االختالف فضیلة نظریة كبرى ورذیلة عملیة بمستواھا في حالة 

عدم تداخلھما في تأمل الحاضر واستشراف المستقبل، فانھ شأن كل تواز في 

لضرورة الحیاة البد لھ من أن یتقاطع في محطات العبور أو الوصول. مما یولد با

شرارة الھیجان العارم حینا، وطغیان الفرح واالبتھاج حینا آخر. ولیس مصادفة 

أن یتسلل ھذا التقاطع بأشكال ومستویات مختلفة ومتباینة إلى أذھان واعیان النخبة 
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الفكریة الجدیدة الناشئة آنذاك. إذ یمكننا العثور على صدى ھذه الحالة في إبداع 

ن ذروتھا األولیة تجسدت في شخصیة وإبداع مختلف شخصیات المرحلة، لك

  جرجي زیدان.

فقد حقق جرجي زیدان في حیاتھ وفكره ومصیره تذبذب الحالة الحرجة  

لتولیف اللغة والتاریخ المتراكم في وعي النھضة العلمیة واألدبیة العربیة الحدیثة، 

تھ بوصفھا وحدة ضروریة لوعي الذات القومي والثقافي. وفي ھذا تكمن مأثر

الكبرى بالنسبة للعقل والضمیر العربي الجدیدین. وذلك ألنھ استطاع بقدر واحد 

السیر إلى األمام خطوات كبرى بتقالید الرؤیة الجدیدة عن قیمة التاریخ واللغة، 

  وتوحیدھما بمعاییر الرؤیة النقدیة ووعي الذات التاریخي. 

ؤشرا خفیا یحتوي فقد كانت بدایتھ في مجال البحث التاریخي بحد ذاتھا م

وذلك الن البحث التاریخي الكبیر وھمومھ . على كمون الرؤیة القومیة والثقافیة

الوجدانیة والواقعیة المتنوعة عادة ما یضع الباحث أمام إشكالیات المعاصرة 

ومقارنات المنھج العقلي. مع ما یترتب علیھ من تراكم علني ومستتر لعناصر 

ك الذي یخرج على حدوده المرحلیة ولكن من خالل العقل الثقافي النقدي، أي ذا

الرجوع إلى مرجعیاتھ الذاتیة الكبرى. ومن الممكن رؤیة كل ھذا التراكم العقلي 

النقدي الثقافي الكبیر في شخصیة وإبداع جرجي زیدان من خالل النظر إلى 

 تطور اھتمامھ وأفكاره بمختلف قضایا التاریخ. إذ نقف أمام حلقات متراكمة في

سلسلة وعیھ التاریخي، بدأت بدراسة تاریخ العرب ما قبل اإلسالم، ثم تاریخ 

اإلسالم، ثم تاریخ التمدن اإلسالمي، ثم تاریخ اللغة(العربیة) وتاریخ آدابھا. لكنھا 

حلقات لم تكن منذ البدء محكومة بوعي مستقبلي واضح أو بفلسفة لھا مبادئھا 

ت في مجرى التجریب العقلي النقدي الباحث وقواعدھا وقیمھا، بقدر ما أنھا ترابط

  عن مبررات وأھمیة النھضة الحدیثة. 

فقد كان ھاجس النھضة القوة الكبرى في تراكم الرؤیة النقدیة التاریخیة 

لجرجي زیدان. األمر الذي جعل من طابعھا المجزئ في بدایتھ، والتجریبي الحقا، 

ذه الرؤیة من اثر التقالید الالھوتیة یتسم بقدر من العقالنیة النقدیة. وذلك لخلو ھ
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وأثقالھا الجاثمة على العقل والضمیر. كما أن ضعف التأھیل الفلسفي األول 

لجرجي زیدان قد أبقى على اھتمامھ محصورا بالتاریخ كما ھو. إضافة إلى التأثیر 

الكبیر للفكر األوربي االستشراقي بھذا الصدد. ومن ھذه الحصیلة التي یمكن 

في كتبھ التاریخیة األولیة تبلورت النزعة التجریبیة بوصفھا تجربة نقدیة رؤیتھا 

عقالنیة. إذ نراه یشیر، على سبیل المثال إلى أن ما یكتبھ في میدان البحوث 

ال یخلو من مقارنة بالتاریخ التاریخیة، بما في ذلك في (تاریخ التمدن اإلسالمي) 

نھ كان یقوم في إبراز ھویة التمدن اإلفرنجي (األوربي)، لكن المقصود الفعلي م

إال أن الجوھري في كل ھذه العملیة الطبیعة آنذاك ھو االنتقال  العربي اإلسالمي.

المتراكم في رؤیتھ التاریخیة وتوسع وتعمق محتواھا القومي والثقافي. أما البدایة 

خ الكبرى لھا أو أساسھا المنھجي والنظري فیقوم في تبلور فكرة جوھریة التاری

   وأھمیتھا بالنسبة للنھضة الحدیثة.

وقد أشار في تقدیمھ لتاریخ التمدن اإلسالمي إلى أن "تاریخ األمة الحقیقي 

إنما ھو تاریخ تمدنھا وحضارتھا، ولیس تاریخ فتوحھا وحروبھا". وھي فكرة 

منھجیة نموذجیة حاولت للمرة األولى النظر إلى حقیقة التاریخ القومي بوصفھ 

یا. ووضع ھذه الرؤیة في تنوع تناولھ لتاریخ التمدن العربي اإلسالمي. تاریخا ثقاف

أما الحصیلة التي یمكن التوصل إلیھا من خالل تتبع تبعھ لتاریخ التمدن اإلسالمي 

فتقوم في تناولھ لھذا التاریخ كما ھو من حیث مقدماتھ ومختلف مظاھره كما ھي. 

ریخ باعتباره جزء من معاناة فعلیة بمعنى أن فضیلتھ تكمن أساسا في تناولھ للتا

وصراع متنوع األشكال والمستویات. إضافة إلى تناولھ إیاه من خالل استعرض 

  البنیة االجتماعیة لتاریخ التمدن العربي اإلسالمي. 

إدراكھ إننا نقف ھنا أمام توسیع وتنویع للرؤیة التاریخیة تكشف بدورھا عن 

اني والعقلي بالتاریخ القومي. إذ ال یعني توسیع وتنویع االرتباط الوجد ألھمیة

توسیع استعمال وإدراج المؤلفات التاریخیة في حبكة الروایة سوى توسیع المدى 

النظري والتراثي والفكري والعلمي في الموقف من التاریخ القومي. وھذا بدوره 

لدمج التاریخ وأحداثھ في تذوق المعاصرة من لیس إال إحدى الصیغ النموذجیة 
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بمعنى االرتقاء من حالة النظر إلى التاریخ ل استثارة الفكرة التاریخیة نفسھا. اج

، على انھ سلسلة أحداث وحوادث وشخصیات إلى مستوى الرؤیة النظریة الثقافیة

كما نجدھا في تحول اھتمامھ بالتاریخ صوب االھتمام بتاریخ التمدن. وقد كان 

دة للتاریخ العربي اإلسالمي من یقوم في النظر بصورة نقدیة وجدیمنھجھ ھنا 

خالل توظیف الكّل المبدع للتراث في مختلف المیادین من اجل تركیب ورسم 

  مالمح الصورة الحیة والفعلیة للتمدن.

إننا نقف ھنا أمام رؤیة تؤسس لما یمكن دعوتھ باالنتقال من تاریخ األمة  

تقال حي وفعال من والدولة إلى تاریخ إبداعھا الروحي (الثقافي)، أي أمام ان

التاریخ الظاھر إلى التاریخ الباطن، ومن الجسد إلى الروح، ومن اإلحساس إلى 

العقل عبر توحیدھما جمیعا. بمعنى دفع مسار تحصین األركان وانعتاق الوجدان 

  صوب الرؤیة القومیة الثقافیة. 

ن ونعثر على ذلك فیما یمكن دعوتھ بموازاة انتقال فكره وتفكیره وھمومھ م

التاریخ إلى التاریخ العربي االنتقال بالموقف من اللغة إلى اللغة العربیة. ولیس 

ھذا بدوره سوى االرتقاء بالفكرة والتفكیر من المجرد إلى الملموس، ومن 

التاریخي إلى الثقافي. إذ ال یعني االنتقال من دراسة اللغة إلى اللغة العربیة سوى 

من دراسة وتأمل التاریخ إلى التاریخ القومي. فقد الوجھ اآلخر أو المكمل لالنتقال 

. ثم طوره ١٨٨٦كتب جرجي زیدان كتاب (الفلسفة اللغویة) للمرة األولى عام 

الحقا في كتاب (اللغة العربیة كائن حي). إذ اكتشف في مجرى تأمالتھ األولى 

  عن إدراك القیمة العلمیة واألدبیة لھذا الصنف من التألیف. 

بالموقف من اللغة العربیة (القومیة) كان یحمل في أعماقھ إن االرتقاء 

ارتقاء بالرؤیة العلمیة، مع ما یالزمھ بالضرورة من توفیق بینھما یجعل من 

الفكرة الثقافیة القومیة اشد تجانسا من حیث مقدماتھا وأسالیبھا وغایتھا. بمعنى 

ومن ثم تحریرھا من  أخرجھا من تقالید االنغالق العقائدي والدیني واألیدیولوجي.

إسار الالھوت صوب فضاء الحریة الحقیقیة بوصفھا ارتقاء بالنفس والعقل 
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والروح. من ھنا فاعلیة واستجابة نظریة النشوء واالرتقاء الطبیعي في موقف 

  زیدان من اللغة بشكل عام والعربیة بشكل خاص. 

رتقاء بعبارة أخرى، لقد أراد زیدان القول، بأن النشوء الطبیعي واال

الطبیعي یحتوي أیضا على معالم الموت. ویحدث ذلك حالما تنقطع اللغة عن 

جذور الحیاة النابضة. من ھنا موقفھ النقدي تجاه تخلف اللغة وجمودھا. ولیس 

مصادفة أن یجد في السجع احد اشد مالمح االنحطاط بسبب ھیمنتھ التامة على 

والفكرة. لھذا نراه یعتبر اإلفراط الحفظ واللفظ بحیث یجعل منھما مصدر العبارة 

في السجع مظھرا فاقعا من مظاھر تخلف اللغة وصدرا من مصادر استمرار 

انحطاطھا. وذلك ألنھ یؤدي إلى أن یبحث المرء عما یلي من كلمة أو عبارة تؤدي 

أو تستجیب لمتطلبات السمع ولیس الفكرة. مع انھ اعتبر السجع جمیل أن كان 

الما نظر إلى القضیة ضمن سیاقھا التاریخي، أي فكرتھ بدون تكلف. لكنھ ح

التاریخیة، فانھ ربط ذروة تخلف اللغة العربیة بفقدان التاریخ السیاسي والقومي 

المستقل. لھذا نراه یربط ھذه الحالة بمرحلة سیطرة الممالیك. فاأللفاظ التي دخلت 

ارسیة أو تركیة أو على العربیة ھي ألفاظ إداریة متعلقة بالحكومة. واغلبھا ف

من یحمل  –من لھ صلة بمال السلطان، والجوكاندار  –كردیة مثل (االستادار 

من یحمل الطیر) وما شابھ  –الجوكان مع السلطان في لعب الكرة، والطیردار 

ذلك. وجمیع ھذه الكلمات اضمحلت وتالشت واندثرت. ذلك یعني أن الركاكة 

شر. أما النموذج األكثر جالء لبیان انعدام بلغت منتھاھا في أول القرن الثامن ع

  البیان وتفشي الركاكة فقد وجده في كتابات الجبرتي.

إن دراسة اللغة بمعاییر فكرة االرتقاء والتطور ووضعھا في أساس الموقف 

النقدي من حالة االنحطاط لیست إال المقدمة النظریة التي كانت تھدف، كما كان 

دراسة التاریخ إلى التاریخ القومي، إلى كشف نموذجھا الحال بالنسبة النتقالھ من 

الثقافي العام. وھذا بدوره لم یكن غیر آداب اللغة العربیة. ذلك یعني أن االھتمام 

بآداب اللغة العربیة ھي الوجھ اآلخر للتاریخ العربي القومي ولكن بمعاییر الرؤیة 

والغایة واألسلوب.  الثقافیة. وقد تضمن ذلك بدوره على إدراك متخصص للمھمة
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أول من وضع ھذا ونعثر على ذلك في نحتھ للعنوان، الذي جعلھ یقول، بأنھ 

العنوان. كما انھ یسعى من حیث غایتھ إلى الحصول على "فائدة نظریة وعملیة". 

أما من حیث أسلوبھ فھو "أشبھ بدائرة معارف تشتمل تاریخ قرائح األمة العربیة 

دبائھا وشعرائھا ومن عاصرھم من أكابر الرجال". وعقولھا وتراجم علمائھا وأ

وبالتالي لیس تاریخ آداب اللغة العربیة سوى "تاریخ ما تحویھ من العلوم 

واآلداب، وما تقلبت علیھ في العصور المختلفة، أو ھو تاریخ ثمار عقول أبنائھا 

اإلسالم  ونتائج قرائحھم". من ھنا تقسیمھ إیاه "إلى تاریخ آداب اللغة العربیة قبل

  وبعده وحسب االنقالبات السیاسیة". 

لقد احتوت ھذه الرؤیة على ما یمكن دعوتھ بتوحید ھموم الرؤیة التاریخیة 
وتحصین أركانھا الثقافیة ولكن من خالل البقاء ضمن حیز الرؤیة العلمیة. ومن ثم 

یة تجاه التخلص من أوھام المقارنة التأویلیة والمفتعلة. من ھنا رؤیة زیدان المنھج
أغراض كتابھ (تاریخ آداب اللغة العربیة)، إذ حصرھا أساسا في "بیان منزلة 
العرب بین سائر األمم الراقیة من حیث الرقي االجتماعي والعقلي". وذلك من 
خالل تتبع تاریخ ما "تقلبت علیھ عقولھم وقرائحھم، وما كان من تأثیر االنقالبات 

علم من علومھم على اختالف أدواره"، السیاسیة عل آدابھم"، و"تاریخ كل 
و"تراجم رجال العلم واألدب، و"وصف الكتب التي ظھرت في العربیة باعتبار 

  موضوعاتھا"، و"االھتمام بما ھو باق ویمكن الحصول علیھ". 
وركز في موقفھ من اثر الشرق على مصر ووادي الرافدین. إذ احتوى 

الثقافیة واستثارتھا في الوقت نفسھ من ھذا الموقف على محاولة لدعم أركان األنا 
خالل نفي االستالب الروحي والدونیة المحتملة في المواقف. إال انھ وضع ذلك 
ضمن سیاق الفكرة التاریخیة الثقافیة اإلنسانیة العامة القائلة، بان "التمدن اإلنساني 

  ھو حلقات مترابطة ویؤثر احدھا باآلخر".
الثقافي الخاص رغم تشابھ األمم من حیث ومن ثم فإن لكّل أمة تاریخھا 

طبائعھا ومداركھا من أكثر الوجوه واختالفھا في مواطنھا. وجعل من ھذه المقدمة 
  منطلقا لفھم الوحدة والتمایز في تاریخ األمم بشكل عام واألدبي بشكل خاص. 

لقد جسد جرجي زیدان رحیق العملیة المعقدة لبروز ونمو ولحد ما تكامل 
علمیة والواقعیة عن التاریخ الفعلي للعالم العربي، ومن ثم إرساء أسس الرؤیة ال
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فقد كانت بدایتھ في مجال البحث التاریخي بحد الرؤیة األولیة لوعي الذات الثقافي. 
ذاتھا مؤشرا خفیا یحتوي على كمون الرؤیة القومیة والثقافیة. ومع أن بدایتھا 

ي تاریخ العرب وتاریخ اإلسالم، إال كانت تتسم بقدر كبیر من البحث والتجریب ف
أنھا استطاعت في الوقت نفسھ أن تبلور فكرة جوھریة التاریخ وأثرھا أو أھمیتھا 
بالنسبة للنھضة الحدیثة. ووجد ذلك انعكاسھ في حلقات االھتمام بفكرة التاریخ 

ب العربي (القومي) ثم الثقافي (اإلسالمي) ثم القومي الثقافي (التمدن العربي وآدا
اللغة) وأثرھا أو أھمیتھا بالنسبة للنھضة الحدیثة. فقد ارتقت ھذه الفكرة إلى 
مصاف الرؤیة الثقافیة في مجرى دراسة التمدن، ثم ارتقت إلى مستوى التولیف 
بینھما، أي التولیف بین القومي والثقافي. وفي بدایتھا كانت جزئیة عبر دراسة 

سة تاریخ آداب اللغة العربیة، أي كل ما اللغة (الصیغة المجردة) والحقا عبر درا
أدى إلى بلورة المرجعیة الخفیة القائلة، بان وعي الذات التاریخي الثقافي 

  وخصوصیة األدب الذاتي یفترضان ضرورة النھضة الحدیثة.
إننا نقف ھنا أمام عقالنیة فطام تاریخي عن تاریخ اإلسالم السلفي العقائدي 

للعناصر األكثر فاعلیة في مختلف نماذج عقالنیات  والمذھبي. ومن ثم مھدت أیضا
الفطام والیقین وذلك ألنھا كانت تحتوي على فطام ونقد واغتراب (جزئي). ولیس 
مصادفة أن تصبح الحقا نموذجا للمحاكاة. وذلك الن الفطام كان یحتوي على 
تجمیع وتثقیف وترتیب وتقویم، أما النقد فقد كان یحتوي على تجریح وتوضیح 

 وجدل، بینما كان االغتراب یحتوي على ابتعاد وانفصال وھروب.
***    
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 اان اا  :ا ا  

  
إن الغم��وض ال��ذي یل��ف حقیق��ة الشخص��یات الكب��رى الناش��ئة ف��ي مراح��ل 
االنقالبات والتحوالت العاصفة والمفاجئة ع�ادة م�ا یس�ئ إل�ى فھ�م مقاص�دھا. وھ�ي 

لب عن أعماقھا السحیقة والمتض�ادة أیض�ا، الت�ي یص�عب س�بر إساءة تتولد في األغ
غورھا دفعة واحدة. ویشتد ھذا الغموض باألخص وما یرافقھ من سوء فھم، عندما 
"یتذبذب" المفكر في تفكی�ره م�ع انعطاف�ات الت�اریخ الح�ادة. وھ�ذه ب�دورھا ل�یس اال 

  افي. الحالة الطبیعیة المالزمة لبلورة االرادة الفاعلة وعقلھا الثق
فق��د كان��ت "النھض��ة" العربی��ة الحدیث��ة لیس��ت عربی��ة م��ن حی��ث التأس��یس 
والمحت���وى، بمعن���ى أنھ���ا ل���م تك���ن م���ن حی���ث معاناتھ���ا الفكری���ة والنظری���ة تلقائی���ة 
المحت��وى. وف��ي ھ��ذا كان��ت تكم��ن اغل��ب مع��الم الخ��راب، وذل��ك بس��بب ع��دم ت��راكم 

والفاس��د لمرجعی��ات الب��دائل الفكری��ة م��ن خ��الل نق��د وت��ذلیل االنھی��ار ش��بھ الكام��ل 
المرحلة الدینیة الثقافیة التي مر بھا العالم العرب�ي ف�ي ظ�ل الس�یطرة العثمانی�ة. م�ن 
ھنا ولع التقلید لبعض نتاج الثقافة األوربیة واالنھماك الوجداني فیھ. بمعنى أنھ�ا ل�م 
تعم�ل عل��ى إع�ادة تنقی��ة ال�نفس م��ن خ�الل وض��عھا عل�ى مح��ك التم�رد الفعل��ي عل��ى 

حل���ة الدینی���ة السیاس���یة وتحللھ���ا العمی���ق، أي فس���ادھا الش���امل. أم���ا مرجعی���ات المر
الص��یغة الظاھری��ة للب��دائل الثقافی��ة فق��د كان��ت ظاھری��ة، النھ��ا ل��م تك��ن م��ن حی��ث 
مقوالتھا ومفاھیمھا ومناھجھا نتاجا تلقائیا وم�دركا لمھم�ة االنتق�ال البنی�وي الش�امل 

اس��یة االقتص��ادیة ف��ي العل��م والض��روري للع��الم العرب��ي النتقال��ھ إل��ى المرحل��ة السی
  والعمل. 

والش�يء الوحی�د ال�ذي س�اھم الرعی�ل الكبی�ر والكوكب�ة الالمع�ة م�ن الش�عراء 
واألدباء ھو تعمیق لغة الوجدان الثقافي. ومن ثم س�اھمت ك�ل مثیالت�ھ الدنیوی�ة ف�ي 
توس��یع م��دى الوج��دان وإض��عاف منظوم��ة العق��ل والعقالنی��ة. واالس��تثناءات قلی��ل، 

لت��ي س��عت لتوس��یع م��دى فك��رة الحری��ة واالنتم��اء الق��ومي واإلرادة وب��األخص ت��ك ا
الفاعلة وتحسس قیم الحیاة والموت والكفاح المتفاني، كما ھو الحال عند أبو القاس�م 

  الشابي وبدر شاكر السیاب ومحمود درویش وأمثالھم.
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إال أن الش��يء الج��ري ال��ذي ك��ان یحك��م إبداع��ھ النظ��ري والفن��ي جمیع��ا ھ��و 
  لغة الوجدان العربي الحدیث.تثبیت وترسیخ  مساھمتھم في

ق��د ال یرتق��ي اغل��ب ش��عراء "النھض��ة" العربی��ة الحدیث��ة، أي تل��ك المرحل��ة ف
ومزاجھا الوجداني الذي أنتج على قدر معاناتھ ش�عراءه الكب�ار مث�ل ش�وقي وح�افظ 
والرصافي والزھاوي مرورا بابي القاسم الشابي وإیلیا أبو ماضي وانتھاء بالسیاب 

ویش. وق�د غن�ى وتغن�ى ك�ل م�نھم بطریقت�ھ ومس�تواه الخ�اص ف�ي التعبی�ر ع�ن ودر
وجدان عام وقدان ألرض�یتھ. ووج�د انعكاس�ھ ف�ي روح التم�رد واإلرادة الحی�ة كم�ا 
ھن الحال عند الشابي، أو بالتأمل في ودیان الوج�ود والش�ك والحی�رة أم�ام أس�راره 

ان والعرف��ان. أو تت��داخل والبح��ث عم��ا یمكن��ھ إن یھ��دئ روع المعان��اة ویق��ین األم��
معارك السیاسة واالنتماء الذي ال یخلو أحیانا عن سذاجة وتبجح، لكنھ یعكس مرام 
الھی��ام الفعل��ي بالماض��ي والمس��تقبل كم��ا ھ��و الح��ال عن��د ش��وقي والرص��افي. أو أن 
تحصل كل كمیة ونوعیة المأساة التاریخیة للنھوض واالنتكاس العربي الحدیث ف�ي 

تدفق م�ن أعم�اق الت�اریخ واألرض كم�ا ھ�و الح�ال عن�د الس�یاب الصوت العمیق الم
ودرویش. وینطبق ھذا على كمی�ة كبی�رة م�ن الش�عراء المح�دثین. وبم�وازاة ال�روح 
الش��عري دب��ج أدب��اء الع��رب المعاص��رین ك��ل بطریقت��ھ الخاص��ة ع��ن مواقف��ھ م��ن 
الحاض��ر والمس��تقبل وإش��كالیات الوج��ود الق��ومي. فعن��د جب��ران خلی��ل جب��ران نعث��ر 

بعطرھ�ا،  الطری�ق تنیر اللیل ، مثلھ مثل إزھار الروحي زھوه فيعلیھا في اختبائھ 
والخی�ال.  التأم�ل ق�درة فی�ھ تفع�ل عینی�ھ، لكنھ�ا  الباح�ث الم�رء عل�ى تغل�ق ث�م وم�ن

  وینطبق ھذا على میخائیل نعمیة والكوكبة المستنیرة في مجرى قرنین من الزمن. 
وریا، بغ��ض النظ��ر ع��ن تنوع��ھ لق��د ك��ان ھ��ذا المك��ل الش��عري واألدب��ي ض��ر

واختالف مستویاتھ. وذلك ألنھ أدى الدور الضروري للوجدان في مراح�ل االنتق�ال 
الكب��رى. فق��د لعب��وا ھ��و دور الق��وة الس��اعیة لقت��ل ذاك��رة الماض��ي الس��یئ. وف��ي ھ��ذا 
یكم��ن دورھ��م وأث��رھم بالنس��بة لتفعی��ل الفك��رة العربی��ة. وھ��و فع��ل أش��بھ م��ا یك��ون 

وق�د یك�ون أم�ین  .منھ�ا ج�زء یجعل�ھ لكن�ھ ال�ذاكرة ثق�ل من المرء بالموت. انھ یحرر
 الریحاني احد النماذج الحیة والكبرى لھذه الظاھرة. 

) وكذلك ص�باه وفتوت�ھ ف�ي ١٩٤٠-١٨٧٦أمین الریحاني ( وقد مرت طفولة
المھجر (أمریكا). ومن ھناك قفل راجعا إلى "مھبط الوحي" العربي بعد أن تعرف 

ف��ي م��رآة اآلخ��رین، وأعج��ب بھ��ا أیم��ا إعج��اب. أش��ار ف��ي عل��ى أص��ولھ وج��ذوره 
مذكراتھ إلى أنھ تعرف "سید العرب النبي محمد" من خ�الل كت�اب توم�اس كارلی�ل 
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في كتابھ عن (األبطال وعبادة البطولة). كما أدھشتھ حضارة أسالفھ األندلسیة م�ن 
ال��روح خ��الل كت��اب ارفن��غ واش��نطن (الحم��راء). وعن��دما أراد التغلغ��ل إل��ى أعم��اق 

  العربي، فانھ عثر علیھ في أبي العالء المعري.
فقد كان خروجھ من العالم العربي ورجوع�ھ إلی�ھ ص�دفة. وم�ا وراءھ�ا ك�ان 
ھناك تیار االنتماء للعروبة الذي یصعب تفسیره، ش�أن ك�ل انتم�اء وج�داني ص�ادق 

ل�م  بمعاییر لمنطق الشكلي. غیر أن الیق�ین الج�ازم ھن�ا یق�وم ف�ي أن اكتش�افھ لل�نفس
یك��ن اكتش��افا تاریخی��ا، ب��ل اكتش��افا وج��دانیا ج��رى عل��ى خلفی��ة االنكس��ار الح��اد ف��ي 
صیرورة العالم العربي ودولھ القطریة، والذي صنع ما یمكن دعوتھ بالثبات العقلي 

م�ن دیمقراطی�ة وملوكی�ة  - یئفیھ. فقد بحث الریحاني عن "عروة وثقى" في كل ش
ة لنش�وء ال�نظم االجتماعی�ة وتغیرھ�ا. وف�ي واشتراكیة. أي في المتضادات التاریخی�

نفس الوقت حاول التأسیس الحقوقي "للعقلیة العربیة" في نمط الحیاة ونظام الحك�م. 
مم��ا أدى إل��ى دخ��ول كاف��ة ھ��ذه األج��زاء المختلف��ة ف��ي ذات��ھ وان تتع��ایش كمكون��ات 

  طبیعیة صیّرت وجوده الفكري وكیانھ الروحي. 
یس م��ادة وع��ي ال��ذات وأس��لوب الرؤی��ة فالت��اریخ بالنس��بة للریح��اني ھ��و ل��

الواقعی��ة وفرض��یات الب��دائل الممكن��ة، ب��ل مدرس��ة" المواجھ��ة الوجدانی��ة م��ع الواق��ع 
وآفاق��ھ. وھ��ي مواجھ��ة تحت��وي ف��ي أعماقھ��ا عل��ى اث��ر "لغ��ة الض��میر" و"تحص��ین 
األرك���ان"، دون أن تتمث���ل اس���تنتاجاتھما بص���ورة متجانس���ة م���ع تجاھلھ���ا إلب���داع 

ة الكبی�ر. لھ�ذا ن�راه ینتق�د بص�ورة الذع�ة آراء كارلی�ل الملیئ�ة اإلصالحیة اإلس�المی
بأس�الیب االزدراء والس�خریة ف�ي تعامل�ھ م��ع الماض�ي، معتق�دا أن ھ�ذا األس��لوب ال 
یلیق في سرد التاریخ ألنھ كثیرا ما یش�وش المعن�ى الحقیق�ي فی�ھ. بینم�ا یعتم�د عل�ى 

ا جوھری��ا ف��ي "نس��یان" رؤیت��ھ ع��ن البطول��ة واألبط��ال ف��ي الت��اریخ باعتب��اره أس��لوب
الماضي، من ثم أسلوبا للتأھب نحو مواجھة الحاضر والمس�تقبل. وین�دفع ف�ي نف�س 
الوقت إلى "تسوید" الماضي وتعریتھ من كل فضیلة من اجل أال ینخدع الم�رء ب�ھ. 
فف��ي تعلیق��ھ عل��ى كت��اب (خط��ط الش��ام) لمحم��ود عل��ى ك��رد، ال��ذي جع��ل م��ن ت��اریخ 

وذج��ا مثالی��ا یس��تحق التعظ��یم والبع��ث والمحاك��اة ن��رى الدول��ة العربی��ة اإلس��المیة نم
الریحاني یبحث في التاریخ السوري (العربي) عما اسماه "بالنكسات". بحی�ث یق�دم 
لن��ا ف��ي كتاب��ھ (النكس��ات) ص��ورة مض��ادة تمام��ا "للص��ورة الجمیل��ة" ع��ن الت��اریخ 
العرب���ي. إذ یجع���ل م���ن ت���اریخ س���وریا سلس���لة م���ن النكس���ات القبیح���ة ابت���داء م���ن 

الس��تیالء المص��ري" علیھ��ا وانتھ��اء "بالممالی��ك"، م��رورا باآلش��وریین والف��رس "ا
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والسلوقیین واألنباط والغساسنة والرومان والعرب والصلیبیین وھوالك�و! ویتح�ول 
تاریخ سوریا عنده ھنا إلى سلسلة من الھدم والردم والخراب والدمار. إضافة ل�ذلك 

امل مع "أحداث" الت�اریخ "الس�وداء" أدت "موضوعیة" الریحاني الوجدانیة في التع
فقط إلى أن یتناسى دورتھ. وھو نسیان لھ قیمتھ اإلیجابیة فیما اسماه الریحاني نفسھ 
بضرورة تناسي، الن الھاجس المباشر وراء "اكتشافاتھ" للنقاط السوداء في التاریخ 

ھ�ذه  یتألأل في بحث�ھ ع�ن العدال�ة والس�لم والحری�ة والتس�امح والعم�ران. م�ع أن ك�ل
القیم ال یعقل إدراكھا بمعزل ع�ن نقائض�ھا. وذل�ك الن عم�ق محتواھ�ا نفس�ھ یتح�دد 

  تاریخیا بمدى وسعة وعمق وجوه الشر والظلم واالستبداد.
إن تحویل التاریخ إلى "نكبات متواصلة"، ال یبدع وعیا ذاتیا، بل یؤدي ف�ي 

ال واالنقط�اع فضل األح�وال إل�ى بل�ورة رؤی�ة نقدی�ة ع�ادة م�ا تحف�ر فج�وة االنفص�أ
الثقافي مع التاریخ الذاتي. وأقصى ما یستطیع الوعي الفردي والق�ومي بلوغ�ھ فیھ�ا 
ھ��و ح��دود القیم��ة الوجدانی��ة لألبط��ال. وھ��و الس��بب ال��ذي جع��ل الریح��اني یطال��ب 
اإلنسان العربي بقراءة التاریخ من اجل إدراك اللب فیھ، و"من اجل نسیان قریضھ 

ف�ي عبارت�ھ القائل�ة "اق�رءوا الت�اریخ متفھم�ین روح�ھ وقوافیھ". ووضع ھذه الفك�رة 
وروح أبطال�ھ، فت�ودون إذ ذاك أن تنس��وا الماض�ي". وم�ع أن "نس��یان الماض�ي ف��ي 
قریضھ وقوافیھ" یعني بالنس�بة للریح�اني اس�تذكار أبطال�ھ وذوات�ھ القوی�ة والفاعل�ة، 

كتاب��ة  وال��ذي نعث��ر علی��ھ ف��ي إلح��اح الریح��اني عل��ى أن یك��ون ھ��ذا النس��یان "مقدم��ة
صفحة جدیدة في تاریخ ھذه البالد"، إال انھ ال یؤدي فعلی�ا إال إل�ى اجت�رار تج�ارب 
الماض��ي والوق��وع ف��ي دورة الت��اریخ التجریبی��ة. وذل��ك الن الوجدانی��ة العارم��ة ال 
یمكنھا خزن تجارب الماضي وال جعلھا وسیلة لترسیخ وع�ي ال�ذات الثق�افي ونفی�ھ 

  الدائم.
یحاني من ھاجس الحص�انة ال�ذي می�ز آراء أس�الفھ لقد "حرر" ذلك آراء الر

كالطھطاوي وخیر الدین التونسي، وأبقى في نفس الوق�ت علی�ھ بھیئ�ة ذرات منحل�ة 
ال یجمعھ��ا نظ��ام، كم��ا ھ��و جل��ي ف��ي مقارنات��ھ ب��ین الش��رق والغ��رب. أم��ا مس��اعیھ 
لتولیفھما في س�بیكة جدی�دة، فإنھ�ا مج�رد تمن�ي یس�تحیل تحقیق�ھ، ألن�ھ م�ن مكون�ات 

تلفة. فنراه یعظم إنجازات الغرب األوربي في مختلف المیادین بحیث جع�ل من�ھ مخ
نموذج�ا للمحاك��اة وح�افزا للرق��ي والتم��دن الش�رقي م��ن جھ��ة، وینتق�د بص��ورة جلی��ة 

  ومستترة ما یتمیز بھ ھذا التمدن أوربي من نواقص جوھریة. 
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ی�ة، أو شكلت ھ�ذه اآلراء بمجموعھ�ا المقدم�ة المعنوی�ة لتأس�یس الفك�رة القوم
االنتماء الوجداني العقالني للعالم العربي من اجل تذلیل تجزئتھ الداخلیة. وم�ن ھن�ا 
دعوتھ إلى ما اسماه بضرورة "رفع القومیة على العصبیة الدینی�ة والمذھبی�ة". كم�ا 
طال��ب برف��ع "الحی��اة المدنی��ة عل��ى ال��دین"، وتفكی��ك الطائفی��ة واالستعاض��ة عنھ��ا 

الجغرافی�ة" ركنھ�ا األول. وإذا ك�ان ف�ي البدای�ة یق�ول،  بالوطنیة التي تش�ل "الوح�دة
بأن��ھ "ال حی��اة للس��وریین واللبن��انیین دون العرب��ي، وال حی��اة للعرب��ي م��ع العص��بیة 
والتجزئة"، فانھ أصبح یقول "كونوا عرب أوال ثم سوریین ولبنانیین وفلسطینیین". 

ة ھ�ي العص�بیة بل اخذ یطالب بعد ذلك "بموت العص�بیات، باس�تثناء عص�بیة واح�د
  العربیة".

فقد وجد الریحاني في غیاب العصبیة العربیة عصب المشكلة، التي الزم�ت 
فقدانھم للحریة. وھو سبب نق�ده ال�الذع والش�دید والمتط�رف أحیان�ا للس�یرة التركی�ة 
واألت��راك. فعن��دما تع��رض "لنكب��ات" الع��الم العرب��ي، فان��ھ ص��اغھا بالش��كل الت��الي: 

م��ران، وتیمورلن��ك ع��دو اإلنس��ان، واب��ن عثم��ان ك��ابوس "وج�اءك ھوالك��و ع��دو الع
الزمان". واعتبر النزعة التركیة وبقایاھا أحد األسباب الخط�رة الس�تمرار انحط�اط 
العالم العربي وقطع السبل أمام ارتقاءه األدبي. إذ اعتبر بقایا الظواھر التركی�ة ف�ي 

عن��دما ش��اھد بع��ض الحی��اة االجتماعی��ة والسیاس��یة خط��را عل��ى الدول��ة والمجتم��ع. ف
مظ��اھر األبھ��ة عن��د المل��ك حس��ین، تس��اءل "أن ك��ان ف��ي الحج��از یبت��دأ التتری��ك أم 
ینتھي"؟ واعتبر ضعف الملك حسین ناشئا عن تشربھ بالروح التركیة بسبب عیشھ 
بینھم ما یقارب العشرین سنة. وكتب بھذا الصدد یقول، بأنھ "مھما كان من انتصار 

وف�ي س�وریا باس�م ال�دین أوال، ف�ان انتص�ار ال�روح العرب على الترك ف�ي الحج�از 
التركیة على زعیم النھضة وكبیرھ�ا، إنم�ا ھ�و راس الخیب�ة". وم�ن ھن�ا یمك�ن فھ�م 
سبب تمجیده لشخصیة محمد االدریسي، الذي وج�د الریح�اني فی�ھ "عربی�ا ص�میمیا 
وجسورا في سبیل ما یبتغیھ، یحالف أی�ة دول�ة كان�ت عل�ى عدائ�ھ للت�رك". كم�ا أی�د 

  فكرة االدریسي القائل، بان "أكثر ما تضرر العرب بھ ھو من األتراك".
دف��ع الریح��اني أولوی��ة العروب��ة عل��ى ك��ل معی��ار آخ��ر. ووض��عھا ف��ي ص��لب 
تصوراتھ عن االستقالل والحریة والرقي والتمدن وبناء الدول�ة العص�ریة. وانطل�ق 

قب���ل اإلس���الم  م���ن "الحقیق���ة التاریخی���ة" المباش���رة والقائل���ة، ب���ان "الع���رب ك���انوا
والنص��رانیة، وس��وف یبق��ون بع��د النص��رانیة واإلس��الم". ول��م یقص��د ه ب��ذلك وض��ع 
أح��دھما بالض��د م��ن اآلخ��ر، بق��در م��ا ك��ان یقص��د تمجی��د الكی��ان الثق��افي العرب��ي 
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وضرورة استقاللھ في العلم والعمل. ووجد في ذلك استجابة حقیقیة لحقیقة اإلس�الم 
جدانی��ة العربی��ة كان��ت بمعن��ى م��ا االس��تجابة نفس��ھ، ب��ل أن ص��یرورتھ الروحی��ة والو

الحقیقی���ة لحقیق���ة اإلس���الم الحض���اریة كم���ا عث���ر علیھ���ا للم���رة األول���ى ف���ي كت���اب 
 –(الحم��راء) الرفن��غ واش��نطون، ال��ذي دفع��ھ للرج��وع إل��ى "مھ��بط ال��وحي والنب��وة 

الجزیرة العربیة". وعل�ى ال�رغم ن تأكی�ده المتك�رر عل�ى ان�ھ مس�یحي عرب�ي، ف�ان 
واعي للعالم العربي جعلھ اكث�ر قرب�ا م�ن اإلس�الم وأش�د ان�دماجا بمكونات�ھ انتماءه ال

الثقافیة. وھو إدراك أوصلھ إلى القول بأنھ ال یمكن للعربي أال یكون مس�لما للثقاف�ة 
اإلسالمیة. وھو "قدر" تحسسھ للمرة األولى عندما وصفھ ویل�ز ف�ي تح�دى مقاالت�ھ 

  بعد لقائھ بھ "بالسوري المسلم"!
الریح��اني م��ن العروب��ة معی��ار الحقیق��ة التاریخی��ة أیض��ا. فالفض��ل  كم��ا جع��ل

األكب��ر ف��ي ب��روز س��وریا و"عظمتھ��ا التاریخی��ة تع��ود للف��تح اإلس��المي واس��تعراب 
ش�عوبھا". ب�ل ن��راه ال یج�د ف�ي ت��اریخ س�وریا ش�یئا یس��تحق التق�دیر واالعت�زاز م��ن 

"الدول�ة العربی��ة جان�ب ذاتھ�ا والع��الم س�وى "الحق��ب العربی�ة المجی��دة"، الت�ي كان��ت 
العزیزة الجان�ب، الت�ي اس�تمرت نح�و تس�عین س�نة، وبالت�دقیق إح�دى وتس�عین س�نة 
وعشرة اشھر، ھ�ي الوحی�دة الحق�ة، وم�ا ع�داھا مج�رد تخ�بط بال�دماء". ول�یس ھ�ذا 
الغل��و العروب��ي، ال��ذي یتجاھ��ل قیم��ة العروب��ة ف��ي الك��ل اإلس��المي الالح��ق س��وى 

ا اس��تنھاض العروب��ة الخالص��ة م��ن تح��ت الص��یغة الوجدانی��ة الحساس��ة ف��ي مس��اعیھ
الجھ�ل"  برماد العثمانیة المحترقة في أتون التحلل والفساد. لھذا نراه یض�یف "س�ب

إلى جملة األسباب التي أوردھا محمد علي كرد في بحثھ عن شقاء سوریا ف�ي ظ�ل 
السیطرة التركیة. والمقصود بالجھل ھنا ھ�و جھ�ل األم�ة ب�ذاتھا. وأوص�لھ ذل�ك ف�ي 

المط��اف إل��ى إق��رار ض��رورة بل��وغ األم��ة إدراك وجودھ��ا المس��تقل م��ن اج��ل نھای��ة 
تالفي مصیرھا كدمیة تتالعب بھا أیادي األم�م األخ�رى. ولك�ي ال یج�ري اس�تخدام 
الدول األجنبیة أیا كانت أغراضھا، كما استخدمتھا الدولة العثمانیة. وطالب س�وریا 

"دفع الخراج وأكل الكرب�اج".  بالتخلص من ارث الماضي العثماني القائم على مبدأ
لھ��ذا ن��راه یق��در عالی��ا ك��ل إنج��از مھم��ا ب��دا ص��غیرا ف��ي مس��اعي االس��تقالل ال��ذاتي 

  العربي، واستعادة األمة العربیة لكیانھا الخاص. 
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واألم�م. فھ�و  إن الشعر العظیم ھو بدایة ونھایة الوجدان االجتم�اعي لألف�راد
یتمثل الطفولة والكھول�ة دون أن یق�ع ف�ي س�ذاجة األول�ى وخم�ول الثانی�ة. ان�ھ یق�ف 
وراء ذاتھ ویتحصن بھا، باعتباره شعورا صادقا عما یخ�تلج ف�ي األعم�اق الس�حیقة 
لألم��م، ویتأم��ل أبعادھ��ا المرئی��ة وغی��ر المرئی��ة كم��ا ل��و ان��ھ ی��رى أف��ق وج��وده ف��ي 

ماس األرض والسماء، وافق معاناتھ في تأمل انفصام الخطوط الواقعیة والوھمیة لت
أو التئ��ام ال��روح والجس��د عن��د األف��راد والجماع��ات واألم��م. فھ��و یج��ود بنفس��ھ ف��ي 
انبساط أنغامھ الباطنة عندما یتحسس اندفاعة الصعود وحركتھا الحرة، وینتقم لذاتھ 

بن��ي ف��ي عبارات��ھ الص��ماء عن��دما یتحس��س الس��قوط والھاوی��ة. وف��ي مج��رى ذل��ك ی
"قواع��د" وج��وده، باعتبارھ��ا قواع��د وجدان��ھ وش��عوره الخ��الص ف��ي تحری��ر ال��نفس 

  وإلزامھا في نفس الوقت بالبقاء ضمن حدود الواجب التاریخي والمثالي.
إال أن م��ا یمی��ز الش��عر ھ��و ع��دم تقنین��ھ الس��لوك بمع��اییر الف��رض الواج��ب 

ك��روه، الن وف��رض الع��ین، وال بح��دود الح��الل والح��رام وفرض��یات المن��دوب والم
الف��روض والح��دود جمیع��ا بالنس��بة ل��ھ حری��ة ال قی��ود. وھ��ي المعض��لة الت��ي ت��الزم 
وجوده ووجدانھ للحریة، باعتبارھ�ا مص�در إلھام�ھ ال�ذاتي ومعی�ار قیمت�ھ التاریخی�ة 
في نفس الوق�ت. وقب�ل أن تج�ري إث�ارة ھ�ذه المعض�لة أم�ام ال�وعي األدب�ي العرب�ي 

ب��د لھ��ا م��ن أن تم��ر ب��دھالیز الم��دارس بش��كل ع��ام والش��عري بش��كل خ��اص، ك��ان ال
  األدبیة والفكریة والسیاسیة.

فقد تجمعت في ھذه المعضلة واستثیرت كوامن المدارس والف�رق كلھ�ا. فق�د 
كان وجدان الحریة من فقدانھا. وفي ھ�ذه المفارق�ة تفج�رت ك�وامن ال�وعي العرب�ي 

حل��ة العثمانی��ة ال��ذاتي، الت��ي ل��م تع��د مرتبط��ة ب��ادراك حال��ة االنحط��اط ألواخ��ر المر
وتأمل مالمحھا الناتئة على خلفیة التمدن األوربي، بل وبفعل تحسس البون الشاسع 
ب��ین نم��اذج الرفع��ة المتس��امیة الئم��ة اإلب��داع العرب��ي اإلس��المي األص��یل وتفاھ��ة 

  العینات المنتشرة حینذاك.
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وأول من شعر بھذه المفارقة أھل اللغة وأدباءھا. إذ لم تكن النھضة العربی�ة 
حین��ذاك س��وى نھض��ة أدبھ��ا ولغتھ��ا. وترت��ب عل��ى ذل��ك بالض��رورة ت��راكم ش��حنات 
الشعور الذاتي. إذ منھا كان یمكن استقاء مفردات اللغة األدبیة بشكل عام والشعریة 
بش��كل خ��اص. وم��ن ھ��ذا االس��تقاء تراكم��ت لغ��ة الش��عور ال��ذاتي، بوص��فھ التی��ار 

  الوجداني لوعي الذات العربي. 
) عن�دما  ١٩٢٥-١٨٥٦رة بلیغة س�لیمان البس�تاني (وھو واقع تحسسھ بصو

وقف أم�ام مھم�ة ترجم�ة اإللی�اذة. وھ�ي مھم�ة كان�ت تختب�ئ وراءھ�ا بص�ورة غی�ر 
واعی��ة مھم��ة اإلفص��اح ع��ن ض��رورة إحی��اء العربی��ة ك��أداة للعروب��ة. فق��د وض��عت 
اإللی��اذة أمام��ھ مھم��ة البرھن��ة عل��ى ق��درة العربی��ة المتخفی��ة وراء مؤلف��ات األق��دمین 

طاق ذاتھ�ا بم�ا ف�ي ذل��ك ف�ي تحس�س ع�والم اإللی��اذة القدیم�ة. فاإللی�اذة أق�دم م��ن اس�تن
الش��عر الج��اھلي. وم��ن ث��م ف��ان الجدی��د فیھ��ا ھ��و جدی��د العربی��ة ف��ي مواجھ��ة ذاتھ��ا 
المعاص��رة وم��دى ق��درتھا عل��ى تح��دي نفس��ھا. إذ ل��یس ف��ي اإللی��اذة "معاص��رة" م��ن 

ا أنھ��ا ال تش��كل ث��روة حی��ث موض��وعاتھا وروحھ��ا ورموزھ��ا ونظرتھ��ا للع��الم. كم��
معنوی��ة بالنس��بة ل��وعي العرب��ي، وغی��ر ق��ادرة عل��ى اح��تالل موق��ع المعلق��ات ف��ي 

  الوجدان الشعري العربي. 
فالمعلقات لیس من تعلیق قصاصات الورق على جدران الكعبة، رغم ما في 
ھذا الخی�ال م�ن "تق�دیس" لإلب�داع ال�ذاتي، ب�ل م�ن تعل�ق ال�ذاكرة العربی�ة ووج�دانھا 

ي في النم�اذج المثل�ى ل�ذواتھم األدبی�ة. فق�د ثم�ن المنتص�ر ف�یھن والمھ�زوم، التاریخ
الممدوح والمذموم رفعة الكلمة والمعنى. كم�ا أن الم�ذھبات ل�م تك�ن م�ن خط�وط أو 
خیوط الذھب، رغم ما في ھذا الخیال من "تثمین" لإلب�داع ال�ذاتي، ب�ل م�ن لمعانھ�ا 

  خي.المتوھج في الذاكرة العربیة ووجدانھا التاری
إخالصھا للحقیقة. وان تاریخ العربی�ة دلی�ل عل�ى ذل�ك. فق�د كان�ت س�ابقا ف�ي 
مقدمة اللغات اتساعا لكل صورة ومعنى. وشأن ك�ل كی�ان ح�ي، ف�ان اللغ�ة العربی�ة 
عرضة للتبدل والتغیر والتطور. والعربی�ة ق�ادرة عل�ى اس�تیعاب الجدی�د ف�ي العل�وم 

االس��تخراج ال��ذاتي واالس��تحداث  والحی��اة، الس��یما وان ت��اریخ تطورھ��ا ھ��و ت��اریخ
المتنوع للمعاني، كما یقول البستاني. أي أن ارتقاءھا وتب�دلھا ھ�و حص�یلة معاناتھ�ا 
الذاتی���ة، الت���ي ش���كلت كیانھ���ا الت���اریخي وكینونتھ���ا الدائم���ة ف���ي العب���ارة والمعن���ى، 

  بوصفھما طرفي المعادلة األساسیین في الشعر.
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ب��ل وح��دس واح��دي للمعن��ى فالش��عر ل��یس ش��عور ص��ادق ب��الوجود فحس��ب، 
الق��ائم وراء تن��وع الظ��واھر واألش��یاء والعوائ��ق والعالئ��ق. م��ن ھن��ا قدرت��ھ عل��ى 
اس��تقطاب "أرواح المع��اني" م��ن لغت��ھ القومی��ة. وھ��ذا مس��تحیل دون اس��تعداد اللغ��ة 
نفس��ھا عل��ى تمث��ل الجدی��د ف��ي مع��ان جدی��دة ق��ادرة ب��دورھا عل��ى م��د الش��عور بم��ادة 

  ل اآلفاق "المجھولة" للمستقبل.تعبیره، وشحذ قواه على تأم
فالش��عر مس��تقبل، والماض��ي فی��ھ ھ��و ذك��رى األجی��ال المس��تحیلة ف��ي معان��اة 
المعاصرة وإشكاالتھا. وبالت�الي ف�ان الجدی�د فیھ�ا ش�عر، كم�ا أن الش�عر فیھ�ا جدی�د. 
وھي معادلة تصنع الثورة الدائمة بھیئة انق�الب مف�اجئ أو تغیی�ر عاص�ف أو ف�ورة 

متسام للروح، والت�ي ع�ادة م�ا تتغلغ�ل مس�بقا ف�ي مس�امات اللغ�ة. جیاشة أو انبساط 
وذلك الن اللغة ھي كیان قادر على تقبل كل شيء، ومتصیر ف�ي ك�ل ھیئ�ة، بس�بب 
استحالة االستیالء علیھا. وذلك ألنھا الھیئة المثلى لالستعداد الذاتي ومی�دان الحری�ة 

ع��ات واألم��م. أم��ا الش��عر الباطن��ة والظ��اھرة، الت��ي تتمث��ل تج��ارب األف��راد والجما
بوصفھ لس�ان وج�داھا الع�ارم، فان�ھ یعك�س تجاربھ�ا وتج�ارب أفرادھ�ا وجماعاتھ�ا. 

) عن�دما ١٩٤٩-١٨٩٠وفیھ تتبرعم أجنة الث�ورة. وھ�ي ظ�اھرة الحظھ�ا الم�ازني (
قال، بان كل ثورة وانقالب ھو إی�ذان بمول�د فك�رة أو م�ذھب یحسس�ھ الن�اس جمیع�ا 

  ھذه الفكرة أو ھذا المذھب.وینشأ الشعراء لیعبروا عن 
غیر أن الثورة في الشعر ھي لیست ثورة على الواقع كما ھو، بقدر ما أنھ�ا 
استنھاض لھ بمعاییر الوجدان الخ�الص. الن االنقط�اع ف�ي الش�عر ھ�و انقط�اع ع�ن 
تجارب الماضي. والثورة لیست قطع، بل تث�ویر ل�روح اإلب�داع. وھ�ي عملی�ة غی�ر 

الوقت باللغة وتقالید إبداعھا الحر. وقد كان نجی�ب ح�داد متناھیة ومحدودة في نفس 
) على حق عندما كتب في مقال�ة ل�ھ بعن�وان (مقارن�ة ش�عر الع�رب ١٨٩٩-١٨٦٨(

باإلفرنج) عن أن الشعر العرب�ي متف�رد بنفس�ھ، نش�أ ف�ي ب�الد الع�رب وج�رى عل�ى 
ان ألسنتھم وحدھم دون سواھم، على عكس اإلفرنج وغیرھم الذین أخذوه عن الیون�

والرومان. لقد أراد القول، بان الثورة الممكنة في الشعر العربي ھي االستمرار في 
) ف��ي مقال��ة ل��ھ ١٩٣٦-١٨٦٣تقالی��ده. وھ��ي فك��رة عمقھ��ا جمی��ل ص��دقي الزھ��اوي(

بعنوان (النثر والشعر) كتب فیھا یقول، بأنھ لیس من الحسن أن یراد من لغة نشأت 
ھ��ا نت��اج خ��اص لمعاناتھ��ا الحیاتی��ة ف��ي ف��ي أم��ة للتعبی��ر ع��ن ش��عورھا، ھ��ي بح��د ذات

عصور طویلة، أن تعبّر عن نماذج لمش�اعر أم�ة أخ�رى. أي أن لك�ل أم�ة تجاربھ�ا 
وتاریخھ��ا. أم��ا عظم��ة إب��داعھا فمتوق��ف عل��ى كیفی��ة تعبی��ره الخ��الص ع��ن تجاربھ��ا 
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الذاتیة. وبالتالي فان استعارة النماذج من اآلخرین أو تقلیدھا ال یؤدي إلى ثورة، بل 
ي إلى صنع س�راب األوھ�ام. والش�عر ل�یس وھ�م، ب�ل تعبی�ر ع�ن ش�عور األم�م. یؤد

ومشاعر األمم مختلفة، الن تجاربھا متباینة. لھ�ذا اعتق�د ان�ھ ال ض�رورة وال معن�ى 
لنقد القصیدة العربیة على تنوع ما فیھا انطالقا من "نموذجی�ة الغ�رب" ف�ي الش�عر. 

ة العربی�ة ھ�ي نت�اج معان�اة طویل�ة إذ ال نموذجیة في شعر الغرب لغیرھم. والقص�ید
وأكث��ر عراق��ة ف��ي ألوانھ��ا وفنونھ��ا. أنھ��ا ك��الروض الغن��اء محتوی��ة عل��ى مختل��ف 
األزھار. ھذا بدوره اقرب إلى الطبیعة. ولیس فیھ ما یؤخ�ذ علی�ھ غی�ر كون�ھ ین�افي 
ما یفعلھ شعراء الغرب. وأخیرا أن لكل أمة سیاق ونزعة لیست ألختھا، كم�ا یق�ول 

  الزھاوي.
ق���د أراد س���لیمان البس���تاني اس���تنھاض ت���اریخ الع���رب وتقالی���دھم وأدی���انھم ل

وشعرائھم وزعمائھم وقادتھم ومعاركھم من خالل العربیة بوصفھا الخزین اللغوي 
لتجاربھم. وھي تجارب متنوعة وعریضة احتوت على استعداد لتجسید كل المعاني 

الیونانیة القدیم�ة المثل�ى  الممكنة. فمجرد قدرتھا على احتواء معاني إحدى التجارب
دلی��ل عل��ى س��عتھا وعظمتھ��ا، ألنھ��ا تحت��وي إض��افة إل��ى م��ا فیھ��ا م��ن إمكانی��ة تمث��ل 
تجارب الیونان في آدابھم وعاداتھم وأساطیرھم وعباداتھم. لھذا جعل م�ن الرج�وع 
إلیھا رجوعا إلى أخالق أمتھ. ولم یقصد البستاني بذلك إعادة إنت�اج الجاھلی�ة، بق�در 

ابق ذل��ك م��ع جوھری��ة العروب��ة الخالص��ة. إذ ل��م تع��ن إش��ارتھ إل��ى اث��ر م��ا ك��ان یط��
"األسواق الشعریة"، مثل سوق عكاظ في تاریخ توحید اللغ�ة س�وى أھمیت�ھ بالنس�بة 
لسعة اللغة وعراقة تقالیدھا الخاصة ف�ي توحی�د الع�رب. أي ل�یس الع�رب م�ن وّح�د 

عر" دورا ھ�ائال بھ�ذا اللغة، بل اللغة ھي الت�ي وّح�دتھم ف�ي أم�ة. ولع�ب "س�وق الش�
الصدد. فھو المیدان الذي وّحد الزمن واالنتماء والحركة في كّل واحد، بحیث جعل 
م��ن أس��واقھم می��دانا للبی��ع والش��راء واإلب��داع والعط��اء. وھ��ي وح��دة نموذجی��ة ش��كل 

  اإلسالم في وقت الحق نتاجھا الطبیعي.
ي، الطبیع��ي فق��د تمث��ل اإلس��الم وح��دة ال��زمن والحرك��ة، أي الم��ادي والمعن��و

والم��اوراطبیعي ف��ي رؤیت��ھ وعقائ��ده وعبادات��ھ. كم��ا تمث��ل اعت��دال العالق��ة ف��ي ك��ل 
شيء. فأسواق العرب ھي وحدة الروحي والم�ادي، ال�دیني وال�دنیوي، والت�ي ش�كل 

 –الشعر إلى جانب الحج تجلیاتھا النوعیة المثلى. مما جعل م�ن المكون�ات العربی�ة 
للشعر العربي (المعاصر). وبھ�ذا المعن�ى ك�ان  اإلسالمیة جواھر ضروریة بالنسبة

) عل�ى ح�ق عن�دما كت�ب ف�ي مق�ال ل�ھ بعن�وان ١٩٥٨-١٨٨٦عبد الرحمن ش�كري (
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(آراء في الشعر) على أن األدب األورب�ي ینبغ�ي أن یك�ون بالنس�بة لن�ا ف�ي المنزل�ة 
الثانیة، وال یكون االط�الع علی�ھ مفی�دا إال بع�د دراس�ة األدب العرب�ي ف�ي العص�ور 

) ف�ي ١٩٥٥-١٨٩٢ختلفة. وھي فكرة وسعھا وعمقھا احمد زكي (أب�و ش�ادي) (الم
تش��دیده عل��ى أن الفك��رة القومی��ة ھ��ي أجل��ى وأبھ��ى مظ��اھر النھ��وض السیاس��ي ف��ي 
القرن العشرین. والشاعر القومي كیفما كانت عقیدتھ ودینھ مح�تم علی�ھ أن ال یغف�ل 

ن مس�تلزمات التط�ور الماضي، وان ال یك�ون م�ن المتج�ردین، ف�ان التج�رد ل�یس م�
  والتجدید، بل قد یكون من اضداده.

) مقدمت��ھ الفكری��ة الم��ذكورة ١٩٥٨-١٨٨٠ووض��ع عب��د ال��رحمن ش��كري (
أعاله في استنتاجھ القائل، بان ھناك حقائق ال یج�وز إنكارھ�ا بالنس�بة لن�ا، منھ�ا أن 

م األدب العرب��ي م��رتبط ارتباط��ا وثیق��ا بال��دین اإلس��المي. ف��العرب ال یمك��نھم تھ��دی
األدب العربي الصمیم دون اإلساءة إلى اإلسالم، الذي یعتب�ر الق�رآن أح�د معجزات�ھ 
الكبرى. رغم أن الش�اعر ل�یس إمام�ا دینی�ا. وان ك�ان م�ن جھ�ة أخ�رى مطال�ب ف�ي 
الشرق بان یعتبر الدین م�ن المشخص�ات القومی�ة المت�ھ. وھ�و اس�تنتاج ص�ائب م�ن 

ض���ر وب���ین الثقاف���ة التاریخی���ة حی���ث إدراك���ھ لماھی���ة العالق���ة ب���ین الماض���ي والحا
والمعاص��رة، وص��یغة تجلیھم��ا ف��ي الت��اریخ العرب��ي، وك��ذلك ض��رورتھا بالنس��بة 
للتجدید والحداثة. والمسألة ھنا لیست فقط ف�ي أن الق�رآن ھ�و كت�اب اإلس�الم واكب�ر 
معجزاتھ بالنسبة لمعتنقیھ، بل وألنھ المصدر الماوراطبیعي لوجودھم الطبیعي. أي 

" للعربی��ة. وس��واء ج��رى التط��رق إلی��ھ بمع��اییر الق��دیم والمح��دث المص��در "الخال��د
الكالمی��ة أو بمنط��ق الثقاف��ة المعاص��رة، فكالھم��ا یؤدی��ان إل��ى حقیق��ة واح��دة مفادھ��ا 

  جوھریتھ بالنسبة للغة العربیة وآدابھا وشعرھا.
) بھ�ذا ١٩٦٢-١٨٩١وعلى ھذه الخلفیة تبدو آراء وأحكام إسماعیل مظھر (

إلى الوراء. ولعل مفارقة الظاھرة تقوم في أن إسماعیل مظھر الصدد خطوة كبیرة 
ولد في وقت كان سلیمان البستاني منھمكا في ترجمة اإللیاذة ووضع مقدمة نظری�ة 
بمس��تواھا للش��عر. بھ��ذا المعن��ى كان��ت أحك��ام إس��ماعیل مظھ��ر جف��اء وجھ��ال ب��العلم 

  والثقافة من جھة، وتسطیحا للوقائع وتشویھا لھا من جھة أخرى.
وق��د ك��ان ال��رد غی��ر المباش��ر لعب��د ال��رحمن ش��كري عل��ى ھ��ذه اآلراء س��لیما 
عندما شدد على أن التعصب ضد األدیان یفقد الشاعر اتزان�ھ وقدت�ھ الفنی�ة الذوقی�ة. 
وینطبق ھذا عل�ى ك�ل تعص�ب ل�رأي سیاس�ي أو اقتص�ادي. إذ ان�ھ ق�د یفق�د الش�اعر 

د القول، بان التعص�ب للغ�رب بصیرتھ النفسیة وذوقھ ویقلل من قیمة شعره. لقد أرا
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واآلریة والفرعونیة وما شابھ ذلك یؤدي في ظ�ل الواق�ع المص�ري والعرب�ي آن�ذاك 
إلى فقدان االتزان والقدرة الفنیة والذوق. أما في میدان األحكام النظریة، فانھ یؤدي 
بالضرورة إلى إعادة إنتاج االستالب والفراغ المعنوي. وھي ھ�وة ال تص�نع ش�عرا 

  ال مریضا.بل خیا
ولم تكن آراء إسماعیل مظھر والعقاد اآلنفة الذكر سوى خیال مریض مبني 
عل��ى تعص��ب أج��وف ألراء غربی��ة غریب��ة بح��د ذاتھ��ا ج��رى تردی��دھا دون أدن��ى 
تمحیص عقلي نقدي. إذ یكفي المرء مطالعة أي دیوان من دواوین الشعراء العرب 

اإلس��المي م��ن حی��ث مقدمات��ھ  –والمس��لمین الكب��ار لیكتش��ف دنیوی��ة األدب العرب��ي 
وح��وافزه وص��وره وغایات��ھ، بمعن��ى تعبی��ره ع��ن مختل��ف جوان��ب الحی��اة المادی��ة 
والروحیة للمجتم�ع والف�رد والثقاف�ة كك�ل. ث�م ان�ھ ل�م یك�ن ملزم�ا بمحارب�ة ال�دین أو 
وضع ال�دیني بالض�د م�ن ال�دنیوي وذل�ك الفتق�اد ھ�ذه "الض�رورة" ف�ي نظ�ام الثقاف�ة 

انھا (مدنیتھا). فاإلسالم ل�یس فق�ط دی�ن أو عقی�دة دینی�ة، ب�ل اإلسالمیة وطبیعة عمر
رؤیة كونیة. بھذا المعنى لم یكن بإمكانھا "تقیید الخیال" أو "صد ال�روح الش�عریة" 
وما شابھ ذلك. بل على العكس. أنھا وسعت الخیال إلى أبع�اد غی�ر متناھی�ة، تجل�ت 

ال��ذي ك��ان وس��یبقى أح��د  ف��ي حص��یلتھا بمجم��ل اإلب��داع العظ��یم للثقاف��ة اإلس��المیة،
المصادر الخالدة "للروح الشعریة" و"خیالھا المبدع"، بفعل احتوائھ عل�ى ھ�ذا الك�م 

  الھائل من النماذج الشعریة المثلى.
وینطب���ق ھ���ذا أیض���ا عل���ى م���ا یس���مى "بض���عف الخی���ال". فخی���ال المع���ري 
(الض��ریر) أوس��ع وأعم��ق واص��دق وأدق واكث��ر س��موا وتح��ررا م��ن خی��ال دانت��ي 

ن. واإلب���داع العظ���یم ھ���و المقی���د بالقدس���یات ال المتح���رر منھ���ا. غی���ر أن ومیلت���و
"القدس��یات" فن��ون. وال ض��رورة أن تك��ون أی��ا منھ��ا نموذج��ا للجمی��ع. فلك��ل ثقاف��ة 
ومرحل��ة "قدس��یاتھا". واإلب��داع العظ��یم ھ��و الق��ادر عل��ى بن��اء منظوم��ة أو رؤی��ة 

والماوراطبیعی��ة  نموذجی��ة تس��تمد مقوماتھ��ا م��ن تحس��س وإدراك األبع��اد الطبیعی��ة
لإلشكالیات الجوھریة للحیاة واإلخالص في اإلبداع للح�ق والحقیق�ة. وس�واء ج�رى 
ذلك بصورة واقعیة أو خیالیة أو دمجھما أو بأي صورة أخرى! فالص�ور أع�راض 
ضروریة لمع�ان جوھری�ة. وقیم�ة الواقعی�ة والخی�ال وأثرھم�ا ف�ي اإلب�داع الش�عري 

جتماعیة ومستوى وكیفیة انعكاسھا النموذجي متوقف على عمق وسعة التجارب اال
  في الثقافة التاریخیة لألمم.
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بصورة أخرى لیس الخیال والواقعی�ة م�ن یص�نع ش�عرا، ب�ل الش�عر یص�نعھ 
الصراع من اجل الحریة. وان تحسس وإدراك قیمة التج�انس والوح�دة ف�ي الوج�ود 

ري العظ��یم واإلخ��الص للح��ق والحقیق��ة یص��نع ش��عرا. ذل��ك یعن��ي أن اإلب��داع الش��ع
م��رتبط عل��ى ال��دوام بالتحس��س الوج��داني العمی��ق لوح��دة الخی��ر والجم��ال والع��دل، 
ووجدانھم الخالص من خالل تناقضات الوج�ود الحی�ة وص�ورھا النموذجی�ة. وبھ�ذا 
المعن��ى یمك��ن فھ��م بواع��ث الرؤی��ة المس��طحة والس��اذجة والمخرب��ة لح��د م��ا عن��د 

ع��ن الحری��ة المفق��ودة، ول��یس  إس��ماعیل مظھ��ر وأمثال��ھ، عل��ى أنھ��ا بواع��ث البح��ث
إدراكا عمیقا لضرورتھا بوصفھا جزءا من نظ�ام الخی�ر والجم�ال والع�دل المت�راكم 
ف��ي تج��ارب الع��رب والمس��لمین. فھ��ي التج��ارب الوحی��دة الق��ادرة عل��ى إب��داع ش��عر 
عربي عظیم. وھي القادرة على أن تعطي للخیال واقعیت�ھ، وللواق�ع نموذجیت�ھ بك�ل 

قد وتجریم وتحریم وكره وبغض وإع�الء ش�أن وتق�دیر وھی�ام الصور الممكنة من ن
  وتبجیل وتقدیس.

لقد توصل الوعي الشعري العربي إلى مطابق�ة الخی�ال م�ع الحقیقی�ة وجعلھ�ا 
مرجعیة ضروریة في اإلبداع انتفاضا وجدانیا على فقدان الحریة، ونتیجة النحالل 

داع الخی��ال والخی��ال المب��دع. اإلس��المیة إلب�� –العالق��ة الجوھری��ة بالتقالی��د العربی��ة 
فالبحث عن الحریة كان یرس�ي أس�س الحری�ة نفس�ھا. ألن البح�ث عنھ�ا ھ�و إب�داع. 
وعظمتھ على قدر تأسیسھ لھا في العلم والعم�ل، أي ف�ي النظری�ة الش�عریة والش�عر 
نفسھ. من ھنا بروز مسالة "األصالة الشعریة"، التي لم تكن بدورھا سوى الص�یغة 

اإلب�داع ونزوع�ھ المغ�امر ف�ي البح�ث ع�ن رؤی�ة تعبّ�ر ف�ي می�دان الظاھریة لحری�ة 
الش��عر عم��ا حص��ل ف��ي تقالی��د اإلس��الم عل��ى تس��میة "أن��ا الح��ق". وذل��ك الن حری��ة 
اإلبداع أص�الة. وش�أن ك�ل أص�الة تفت�رض فردی�ة فردانی�ة ھ�ي نت�اج معان�اة واعی�ة 

ت الثقافی�ة لإلشكالیات الجوھریة الكبرى لتاریخ األمة وارتب�اط ص�میمي بالمرجعی�ا
الخاص��ة، وح��دس مخل��ص باآلف��اق المرئی��ة والمجھول��ة. بھ��ذا المعن��ى كان��ت آراء 

) دقیق�ة للغای�ة عن�دما أك�د ف�ي مج�رى انتق�اده ش�عر احم�د ١٩٣٠-١٨٦٨المویحلي (
شوقي، من أن الشعر ھو ألفاظ ومعاني. وبالتالي فان الرجوع إل�ى العربی�ة واألخ�ذ 

ن جھة المع�اني ف�ان إطالع�ھ الكبی�ر عل�ى عن أصلھا واجب من جھة األلفاظ. أما م
ش��عر الغ��ربیین أوص��لھ إل��ى أن ب��اعھم فی��ھ ل��یس أط��ول م��ن ب��اع الش��رقیین، ب��ل أن 
الشعر الغربي لحد اآلن في المعاني عیال عل�ى الیون�انیین والف�رس والع�رب. بینم�ا 
شدد احمد زك�ي عل�ى أن الش�اعر ھ�و رس�ول قوم�ھ. وبھ�ذه الص�فة یج�ب أن یك�ون 
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ھم. وبالتالي فخلیق بھ أن یكون أول ناقد لنفسھ وان یزن بنفسھ حسناتھ بیانھ من بیان
  وعیوبھ.

وتراكمت في المرحلة الممتدة بین المویلحي ومدرسة وابولو حصیلة اإلبداع 
العربي في بحث�ھ ع�ن الحری�ة. فق�د اس�تعاد احم�د زك�ي ف�ي الواق�ع مض�مون الفك�رة 

. ولكنھ طوعھا شعریا. وھ�و تطوی�ع القرآنیة عن أن هللا یرسل لكل قوم نبیا بلسانھم
سلیم، الن الفكرة القرآنیة ذاتھا تحتوي في رمزیتھ�ا عل�ى ق�در ھائ�ل م�ن االس�تعداد 
للتأویل بسبب تمثلھا للمطلق في الموقف مما أسمیتھ بالفردی�ة الفردانی�ة ف�ي اإلب�داع 
 األص��یل، بوص��فھا معان��اة واعی��ة لإلش��كالیات الجوھری��ة (الواقعی��ة) لألم��ة وارتب��اط

صمیمي بمرجعیاتھا وحدس آلفاقھا. إال أن ھذه الث�الوث ال�ذي یمك�ن أن تبن�ى علی�ھ 
أیضا فلسفة األصالة الشعریة، تراكم بصورة جزئیة في مجرى المواجھات األولی�ة 
لإلبداع الحر مع واقع الش�عر وحالت�ھ المعنوی�ة. فب�دأ م�ن الش�دیاق وانتھ�اء بمدرس�ة 

عند طھ حسین، نالح�ظ ت�راكم الح�س النق�دي "الفطام التاریخي" التي بلغت ذروتھا 
  المرھف تجاه حالة الشعر والشعراء، كما بلغ صیغتھ الرفیعة عن المازني.

وبغ��ض النظ��ر ع��ن حص��ر الم��ازني وط��ھ حس��ین مواقفھم��ا م��ن حال��ة األدب 
العربي في مصر، إال أنھا تعك�س آن�ذاك الحال�ة المش�تركة ف�ي الع�الم العرب�ي كك�ل. 

ھا على ھذه االنتقادات الحادة بأسلوب اقرب إل�ى الواقعی�ة، وقد رد الزھاوي في وقت
ولكنھا ظلت جزئیة وفردیة. فقد كان "غلّو" المازني وطھ حسین ھو "غلّو" البح�ث 
عن شعر عربي وعن حالة شعریة عربیة تتجاوز ت�اریخ االنحط�اط والتقلی�د، ال�ذي 

مراكزھ�ا الثقافی�ة  تكمن أسبابھ في تحلل الدولة العربیة وضعفھا الداخلي بعد سقوط
السیاسیة الكبرى في بغداد ودمشق والقاھرة واألن�دلس، أي ف�ي مش�رق ومغ�رب  –

  ووسط العالم العربي.
فق�د س�ار ال�وعي النق�دي األدب�ي العرب�ي للش�عر والحال�ة الش�عریة ابت�داء م�ن 
البستاني وانتھاء بالمازني في اتجاه كشف مالمح التقلید واالنحطاط. فنرى س�لیمان 

ني یصف عص�ر المت�أخرین بعص�ر االنحط�اط والتقلی�د. وی�تكلم ح�ول الدول�ة البستا
العربی��ة الت��ي دال��ت وتغل��ب األع��اجم علیھ��ا. وان��ھ ل��وال الق��رآن لب��ادت لغ��ة ق��ریش 
المضریة. بل اعتبر بدایة عصر االنحطاط في الشعر العربي س�بق انقض�اء عص�ر 

ان ص�حیحا، ولكن�ھ تقلی�د المولدین. وقال بان من الممكن القبول بالتقلی�د أیض�ا ل�و ك�
شوه وجھ الشعر. بینما وجد المازني ف�ي التقلی�د دل�یال عل�ى ض�عف الخی�ال وانع�دام 
القدرة على االبتداع وكذلك لفقدان الشخصیة. ثم أن مسألة الش�اعر المعاص�ر مھم�ا 
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قلد شعر القدماء العرب، فانھ ال یس�تطیع أن ی�أتي بأفض�ل مم�ا عن�دھم وال أن ی�أتي 
وا بھ. وھي حالة ال تؤدي في نھای�ة المط�اف إال إل�ى انحط�اط دائ�م بأحسن مما جاء

في الذوق والحس والمعنى. وتفعل فعلھا المشوه بسبب قتلھا إمكانیة تراكم التجارب 
الشعریة الحرة. وھي فكرة تلمسھا احمد زكي في إشارتھ إل�ى حال�ة الش�عر العرب�ي 

  القبیح".المعاصرة لھ، عندما اعتبرھا "خلیط كریھ من الحسن و
ذلك منذ بدء عصر النھضة األدبی�ة العربی�ة المعاص�رة ش�عور النف�ور  وأثار

من حالة االنحطاط. ولم یخلو أي أدیب عربي كبی�ر م�ن إش�ارة أو لمح�ة أو موق�ف 
أو تقییم أو حكم عمیق تجاھھا. فنرى المویلحي في معرض حدیثھ عن دیوان احمد 

ابھ التام واالھتمام بالم�دح ھ�و س�بب شوقي، یشیر إلى أن ضعف االنتقاد أو شبھ غی
التقلید وانحطاط الش�عر والحال�ة الش�عریة العربی�ة. ووض�ع ب�دیلھا ف�ي قول�ھ ع�ن أن 
"االنتقاد قائد االجتھ�اد واإلحس�ان، ورائ�د اإلج�ادة واإلتق�ان". وعل�ق عل�ى "المقدم�ة 

عل�ى  النظریة" التي كتبھا شوقي عن نفسھ لدیوانھ، قائال بأنھا ال تحتوي في الواق�ع
أكثر من حدیث عن نسبھ ونسب عائلتھ. وأنھ�ا "مقدم�ة" ال عالق�ة لھ�ا بالش�عر، وال 

  تحتوي إال على أربعة أشیاء وھي الزھو والسھو والحشو وسالمة النیة!!
إن المفارقة التاریخی�ة ل�وعي ال�ذات النق�دي العرب�ي ف�ي می�دان األدب بش�كل 

دید الشعر العرب�ي بھیئ�ة عام والشعري بشكل خاص وجدت تعبیرھا في محاولة تج
(دیوان) لمدرسة جدیدة. مع أن "الدیوان" ھو الصیغة األكثر تقلیدیة للشعر العرب�ي 
واألكث��ر أص��الة ف��ي نف��س الوق��ت. غی��ر أن ھ��ذه المفارق��ة ت��زول ف��ي حال��ة وض��ع 
"الدیوان" ضمن معاییر التقالی�د الش�عریة العربی�ة، الت�ي وج�دت ف�ي الش�عر "دی�وان 

مدرسة (الدیوان) تقالید الوعي النقدي العربي ومس�اعیھ لتجدی�د حیاتھا". فقد تمثلت 
الشعر المتزامنة مع تعمق الشعور العربي الذاتي الجدید. وھي الحالة التي شخصھا 
سلیمان البستاني ف�ي تقدیم�ھ لإللی�اذة، عن�دما أش�ار إل�ى أن الش�عر العرب�ي "ق�د رق�د 

ألم��ة ش��اعرة من��ذ ط��ویال وح��ان ل��ھ النھ��وض بط��ور جدی��د وروح حی��ة"، و"أن ا
منتصف القرن التاسع عشر بوجوب مجاراة الزمان". وھو شعور اخ�ذ یب�رز اكث�ر 
فاكثر في لباس الشعر. ذلك یعني أن الشعر اخذ یعبّر عن مشاعرھا الحقیقیة، الذي 
ص��اغھ البس��تاني بكلم��ات "ب��روز الش��عر الرقی��ق ب��الثوب األنی��ق"، وع��ن نھوض��ھا 

ف��اض م��ن غم��رة ھ��الل س��یتكامل بفض��لھم  الجدی��د ال��ذي ص��اغھ بكلم��ات "ھ��و ق��بس
  بدرا". 
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لقد تمخضت معاناة الرؤی�ة األدبی�ة بش�كل ع�ام والش�عریة بش�كل خ�اص من�ذ 
ب��دایات النص��ف الث��اني للق��رن التاس��ع عش��ر ع��ن ترس��یخ وتعمی��ق الش��عور ال��ذاتي 
وتحویلھ إلى لغة الشعر المتحرر من قیود الماضي وتقلیدیتھ الخانقة. وتوصلت إلى 

لشعر ھي الحریة، التي صنعت في وقت الحق عبارة "الشعر الحر". مع أن حقیقة ا
أن حقیقة الشعر ھي الحریة. و"تحری�ر" الش�عر م�ن القافی�ة ل�م یك�ن ض�مانة حریت�ھ 

  كما أن تحرر الشعر من قیود الماضي ال یعني انھ أصبح "شعرا حرا".
ش��عر لق�د أوص��ل البح�ث ع��ن الحری�ة الرؤی��ة النقدی�ة العربی��ة إل�ى مفارق��ة "ال

الحر" وجعلھ نموذجا وأسلوبا لإلب�داع الش�عري. "فالش�عر الح�ر" ھ�و ل�یس معض�لة 
الشعر بحد ذاتھ، بل معضلة الخلل العمیق في مشاعر األمة وجمود روحھا الثقافي. 
وبالتالي لیس "الشعر الحر" سوى مفارقة لھ�ا معناھ�ا الت�اریخي والثق�افي فق�ط. أم�ا 

را ع��ن الش��عور ال��ذاتي لألم��ة، فان��ھ ك��ان جوھرھ��ا الفن��ي والجم��الي، بوص��فھ تعبی��
وسیبقى القضیة األكثر تعقیدا بالنسبة لتقالید المنسوخ والممسوخ ف�ي ال�وعي ال�ذاتي 

  العربي وآفاق رؤیتھ وتحقیقھ للحریة الفردیة واالجتماعیة والقومیة.
  ***  
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  �الفكرة ال��بية وفلسفة الو�� القو�� الذا� :الباب ا��امس

  

ا ةاا ة اوغ ا :ول  

  
إن الفكرة الكبیرة ال تظھر بین لیلة وضحاھا، رغم أن عنفوانھا أشبھ ما 
یكون بتیار الحدس المعرفي. وفي ھذا یكمن سر جبروتھا المثیر والمحیر. وذلك 
ألنھا تحتوي بقدر واحد على قوة اإلثارة واالندھاش. ولیس ھذا في الواقع سوى 

ھ الملطف لخشونة المعاناة المختبئة وراء تحول الزمن إلى تاریخ، وتراكم الوج
القیم في منظومات عملیة، وتبدل القواعد الخربة بنحو القلوب العامرة، وانتظام 
األفكار المتنوعة والمتضاربة في فكرة، أي كل ما یتوافق في عرف اللغة والواقع 

یة واحدة. ولیس مصادفة أن تتحول مع االستفاقة والنھضة. فكالھما حلقات لعمل
الصیحة التي أطلقھا إبراھیم الیازجي للمرة األولى في قصیدتھ البائیة الشھیرة (أیھا 

) لكتابھ ١٩١٦-)، والعنوان الذي وضعھ نجیب عازوري ( ١٨٧٨العرب!) (
) في الوعي الذاتي العربي إلى بدایة الوجدان القومي ١٩٠٥(یقظة األمة العربیة) (

  . ةتكاملھ النظري األولي في فكرة سیاسیة واضحة المعالم والغای ونھایة
غیر أن لكل بدایة ونھایة وسط یحتمل ویحمل في جوفھ ما انتھت إلیھ قصیدة 
الیازجي في حدسھا الشعري العمیق عندما قال، بان "من یعش یر واألیام مقبلة، 

لحالي وما یلوح في یلوح للمرء في أحداثھا العجب". وما بین العیش أو الوجود ا
األفق، كانت تتراكم كمیة ونوعیة الفكرة العربیة الناھضة، أي الوجھ اآلخر أو 

  التكملة النظریة والعملیة لفكرة النھضة األدبیة واإلصالحیة. 
فقد احتوت فكرة النھضة األدبیة العربیة واإلصالح اإلسالمي والسیاسي في 

رة العربیة (القومیة). فقد كانت ھذه العالم العربي، على مقدمات ومكونات الفك
األخیرة الصیغة األكثر احترافا ووعیا وتجسیدا وتخصیصا لوحدة النھضة 
واإلصالح. وذلك الن فكرة النھضة واإلصالح كانت تتمحور من حیث ھمومھا، 
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وتستند من حیث مادتھا، وترمي من حیث غایاتھا، إلى كیان عربي غیر واضح 
فیھا بوصفھ كینونة ما وراء الحس والعقل والحدس. الھویة، لكنھ كان یسري 

ومأثرة التیار القومي العربي الصاعد كانت تقوم في تحویلھ ھذه الكینونة إلى كیان 
سیاسي. ولم یكن ھذا بدوره معزوال عن التراكم الخفي لفكرة التجمع والتجمیع 

ط والعصب والترابط والتوحید الذي نعثر علیھ في ظھور ونمو الجمعیات والرواب
والمنظمات واألحزاب، أي التراكم الذي یعكس من حیث تنوع األسماء وكمیتھا 
نوعیة التحول الخفي في وعي الفكرة العربیة القومیة. فقد ظھرت الجمعیة السوریة 

)، والجمعیة السوریة ١٨٤٧التي أسسھا بطرس البستاني وناصیف الیازجي عام (
)، والجمعیة ١٨٦٨ي في بیروت عام (التي أسسھا سلیم البستاني ومنیف خور

)، وجمعیة حقوق الملة العربیة التي سعت إلى توحید ١٨٧٥العربیة السوریة عام (
)، وجامعة الوطن العربي ١٨٨١العرب بغض النظر عن االنتماء الدیني عام (

)، وجمعیة الوطن العربي التي أسسھا ١٩٠٤التي أسسھا نجیب عازوري عام (
  ). ١٩٠٥) عام (١٩١٦-١٨٨٢(خیر هللا خیر هللا 

فقد سبقت ھذا االتجاه العملي السیاسي محاوالت عدیدة وتراكم فكري 
ومواقف سیاسیة أخذت بالتمحور حول فكرة العرب والعروبة والعربیة والعالم 
العربي والوطن العربي واألقطار العربیة وتراث العرب ودین العرب وأمة العرب 

ربي والعنصریة العربیة والجنسیة العربیة وما شابھ والقومیة العربیة والعنصر الع
ذلك، أي كل األجزاء اآلخذة في الترابط والتكامل فیما یمكن دعوتھ بالفكرة العربیة 

) تمثل الصیغة األولیة األكثر ١٨٧٨الناھضة. وإذا كانت قصیدة الیازجي (
وعي  وضوحا وبروزا فلكونھا كانت اقرب إلى النشید األدبي األكبر لصیرورة

  الذات القومي بوصفھ ھویة سیاسیة. 
ففیھ نعثر بصورة واضحة وجلیة على مستوى الحس والعقل والحدس لحالة 
جمع وتجمیع وتكثیف الھموم العربیة الكبرى (الھویة والحریة واالستقالل) في ھّم 
عربي واحد یجمع ھموم األنا (العربیة). ولیس مصادفة أن یظھر بعد ذلك سیل 

تي تحتوي على صدى فكرة االستفاقة، أي النھضة واإلصالح وأشباھھا المقاالت ال
من خالل تركیزھا على واقع العالم العربي وماضیھ، وبروز كلمات "نحن" 
و"العرب" و"األمة العربیة" و"القوم العربي" وما شابھ ذلك. ومع أن اغلب ھذه 

تحتوي على مستوى الكلمات لم تكن واضحة الھویة في بدایة األمر، إال أنھا كانت 
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الحس والوجدان معنى الشعور القومي، ومن ثم بدایة األفكار الكبرى للفكرة 
  القومیة، أي صیغتھا العقلیة وتأسیسھا النظري الالحق.  

بعبارة أخرى، إن ظھور األفكار الكبرى ھو الوجھ اآلخر أو الصیغة 
من الجالء المنطقیة لمعاناة كبرى وتاریخ اكبر ومستقبل یتسم بقدر واحد 

والغموض، أي األكثر إثارة لالجتھاد، ومن ثم الختالف الرؤیة والمناھج. وحالما 
تبلغ ھذه األفكار مستواھا النظري، بوصفھا الصیغة المنطقیة إلدراك صیرورة 
التاریخ الواقعي للفكرة نفسھا، عندھا تأخذ في التراكم والتجّسد على قدر ما فیھا 

ما فیھا من استجابة للواقع وإمكانیاتھ الفعلیة، من تجانس ووضوح، وعلى قدر 
  إضافة إلى أثر المصادفات المثیرة للزمن واألحداث.

فاالنعطافات التاریخیة الكبرى للوعي االجتماعي والسیاسي، التي أنتجت في 
مجرى معاناتھ المتنوعة فكرة النھضة واإلصالح في الدولة العثمانیة، كانت 

ن النھضة كانت كم الفكرة العربیة ذاتھا. وذلك ألتحتوي في أعماقھا على ترا
تحتوي في أعماقھا على ضرورة الرجوع إلى الماضي، بینما كان توجھھا صوب 
المستقبل یحتوي على إنھاض للعقل والضمیر والوجدان. وكالھما كانا یؤدیان إلى 

ق فكرة النھضة على أنھا استرجاع لتاریخ سالف أو تطویر لھ. والشيء نفسھ ینطب
على اإلصالح. وذلك ألنھ كان یحتوي على مھمة وطاقة تحریك البنیة المتخلفة 
والراكدة. مما كان یالزمھ بالضرورة إثارة األسئلة المتعلقة باألسباب والنتائج، أي 
االحتكام إلى فكرة السببیة والعمل بموجبھا. مما كان یتضمن أیضا على فكرة 

وكالھما كانا یضعان رجل العلم والمعرفة االعتماد على النفس وقواھا الذاتیة. 
والثقافة العامة والخاصة والتاریخ واللغة واألدب والسیاسة أمام الحالة الخربة 

  للدولة العثمانیة، أي أمام الحالة المزریة التي انحط إلیھا العرب والتاریخ العربي. 
صراع ومن تداخل ھذین التیارین برزت مالمح النقد والمواجھة والتحدي وال

واختالف الرؤى. ولیس مصادفة أن نعثر على كل ھذه المالمح في دھالیز العوالم 
الخفیة للنھضة األدبیة، بوصفھا نھضة الروح اللغوي والمعنوي (األدبي) العربي. 
فإنھاض اللغة العربیة واألدب العربي یعني إنھاض الضمیر والوعي التاریخي 

نقیة وصافیة وتھذیب للقیم القومیة  العربي وما یالزمھما من استعادة أدبیة
المباشرة. ومع كل تھذیب وتشذیب لھما، تتوقد وتنبري حدة النقد الذاتي الشدید 
وشدة النقد العربي. بینما كانت الفكرة اإلصالحیة تقف أمام مھمة تجاوز وتذلیل 
عقبات االنحطاط والتخلف من اجل مستقبل یوازي في صداه عظمة الماضي وفي 
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ازات الحداثة العالمیة (األوربیة آنذاك). وھذا بدوه یستحیل التحقیق دون مداه انج
نھضة من طراز جدید تتجاوز نھضة الروح األدبي إلى نھضة الروح السیاسي. 
وقد حصل ھذا التجاوز على تعبیره األول في كلمة الیقظة، بوصفھا استفاقة 

كتاب نجیب ونھوضا من سبات الخمول السیاسي القومي، كما ھو جلي في 
  .١٩٠٥عازوري (یقظة األمة العربیة) المطبوع عام 

ولم یعن ھذا من الناحیة التاریخیة الملموسة والنظریة المجردة سوى تنظیم  
الرؤیة السیاسیة بالشكل الذي یجعلھا مقدمة التاریخ السیاسي المستقل، أي تأسیس 

یطرة التركیة فكرة دولة عربیة ألمة عربیة تصلح ما تعرضت لھ في مجرى الس
العثمانیة من ضمور شبھ تام لكیانھا السیاسي القومي وكینونتھا الثقافیة التاریخیة. 
فإذا كانت الیقظة ھي الوجھ اآلخر للنھضة، فان الفرق أو الخالف بینھما یقوم في 
تحور فكرة الیقظة على الفكرة العربیة بوصفھا فكرة قومیة. وقد كان ذلك تحوال 

سار فكرة النھضة، بمعنى نقلھا من میدان الصراع بین الجدید نوعیا في توجیھ م
والقدیم في األدب (العربي) إلى میدان الصراع من اجل الفكرة القومیة. من ھنا 
تحول الفكرة األدبیة إلى فكرة سیاسیة، كما ھو جلي في فكرة نجیب عازوري عن 

كمالھا الالحق في مھمة وضرورة الیقظة السیاسیة القومیة لألمة العربیة)، واست
  المؤتمر العربي، بوصفھ الصیغة المنظمة للفكرة القومیة السیاسیة. 

ھي السائدة في تفكیر ومواقف الرؤیة السیاسیة ولیس مصادفة أن تكون 
نجیب عازوري. فھو ینطلق في رؤیتھ لواقع العالم العربي وآفاق تطور من وجھة 

یة الدینیة أیا كان شكلھا ومحتواھا. نظر سیاسیة بحتة. لھذا نراه یطرح جانبا الرؤ
لھذا نراه یقول، بأن المسیحیة عادة ما تفسر العھد القدیم من وجھة نظر أخالقیة 
رفیعة. بینما یبقي الیھود على صیغتھ الظاھریة المباشرة، بحیث یجعل من ھذا 

م الكتاب "خطیرا ال أخالقیا یشكل إدانة رھیبة لھم". ومع انھ ال یتطرق إلى اإلسال
بھذا الصدد، بل نراه یقیمھ بصورة ایجابیة في كل المواضع التي تطرق إلیھ فیھا، 
إال أن مضمون الفكرة وتأسیسھا واستنتاجاتھ النظریة والعملیة كانت محكومة 
برؤیة سیاسیة صرف. وقد أشار إلى ذلك بوضوح، عندما كتب یقول، بأن القضیة 

ي المستقبل تقوم في كیفیة تذلیل الخطر لكبرى التي یواجھھا العالم العربي اآلن وف
الیھودي الصھیوني. من ھنا نراه یتناول النظر إلى الیقظة العربیة والخطر 

  الیھودي العالمي من "وجھة سیاسیة محض" كما یقول. 
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وبغض النظر عن حدسھ التاریخي الھائل لطبیعة الصراع المقبل قبل اتخاذه 
ا شابھ ذلك، إال أن وضعھ وتناولھ لھذه ھیئة المستوى "الدولي" و"الحقوقي" وم

القضیة منذ البدء بمعاییر الرؤیة السیاسیة ولیس الدینیة، یشیر إلى القیمة المنھجیة 
الھائلة والعلمیة الدقیقة لرؤیة نجیب عازوري السیاسیة. بل ویمكننا القول، بان دقة 

على مستوى وعمق ھذه الرؤیة تقوم في توحیدھا للرؤیة الواقعیة والمستقبلیة 
الحس والعقل والحدس. ویبدو ذلك بجالء تام حالما تناول ھذه القضیة من خالل 

  وضعھا ضمن سیاق فكرة الیقظة العربیة بوصفھا نھوضا قومیا. 
إذ لیست المشكلة العربیة والحالة التي انحدرت إلیھا سوى النتیجة المترتبة 

عثمانیة وإفرازاتھا الخاصة في على وحدة وتفاعل النظام السیاسي للدولة التركیة ال
مجال األخالق والثقافة. لھذا نراه یتكلم عن نظام حكم تركي ال عالقة لھ باإلسالم 
وبالخالفة اإلسالمیة وما شابھ ذلك. بمعنى انھ یسقط عنھ صفة الدین والتدین 
واإلسالم وتقالیده السیاسیة الحكومیة، لكي یتعامل معھ على حقیقتھ بوصفھ حكما 

  ادیا قومیا(تركیا). استبد
وعندما حاول تطبیق ذلك على حالة العالم العربي وما أدت إلیھ السیطرة 
التركیة بھذا الصدد، فانھ كتب یقول، بان من یرید معرفة األثر األخالقي السیئ 
للسیطرة التركیة فلینظر إلى أثرھا على شعب كبیر ذكي كالعرب مقارنة بوجودھم 

اسي واآلن. فقد كان العرب في قمة الحضارة العالمیة. في ظل الحكم األموي والعب
وإنھم أكثر من دفع آنذاك العلوم واآلداب والفلسفة إلى األمام وقدموا أسماء المعة، 
ولكنھم لم یكتبوا شیئا منذ خضوعھم لألتراك. األمر الذي جعلھ یجد في كل زمن 

ب بھذا الصدد یقول، بان السیطرة التركیة فعال مخالفا لمنطق التاریخ وقوانینھ. وكت
"استمرار شعوب كبیرة (ویقصد بھ العرب) بالخضوع لوصایة من برابرة ال 
ماض لھا وال تقالید یعتبر ضد قوانین التاریخ". لیس ذلك فحسب، بل أن مفارقة 
الظاھرة تقوم في أن استمرار وقوة السلطنة العثمانیة متوقفة على العرب، الذین ال 

وفعلھا وسیاستھا. من ھنا تنبؤه الدقیق المبني على أساس محل لھم في إدارتھا 
رؤیة سیاسیة واجتماعیة وتاریخیة موثقة، تقول، بان استمرار الدولة العثمانیة 
متوقف على موقف العرب منھا. بعبارة أخرى، انھ توصل إلى أن السیطرة 

تنھار التركیة قائمة بالعرب، وانھ "حالما یخرج العرب من السلطنة العثمانیة 
  السلطنة. الن العرب ھم ركیزة السیطرة التركیة في آسیا وأوربا".
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إن حصیلة ھذه الرؤیة التاریخیة الثقافیة والسیاسیة قد دفعت نجیب عازوري 
صوب توسیع مدى الرؤیة القومیة من خالل البحث عن الصلة المفقودة بین تاریخ 

العربیة). فقد كان االستنتاج األسالف والمستقبل، عبر إرساء أسس الدولة القومیة (
األكبر، الذي توصل إلیھ نجیب عازوري یقوم في تقریره للحقیقة القائلة، بأنھ لوال 
السیطرة التركیة لكانت األمة العربیة في قمة الحضارة العالمیة. وذلك الن 
"األتراك لم یكتفوا بعدم العطاء، بل ومنعوا اآلخرین من العطاء"، وبالتالي لوالھم 

العرب في قمة الحضارة العالمیة. وفیما لو جرى وضع ھذا االحتمال النظري  لكن
ضمن معاییر الرؤیة المستقبلیة، فانھ یعني ضرورة استعادة العرب لتاریخھم 
السیاسي والحضاري المستقل، مع ما یترتب علیھ من استنتاج خاص بضرورة 

عالم العربي تتأرجح من بناء الدولة القومیة المستقلة. وبدون ذلك یتبقى حالة ال
مستنقع التخلف واالنحطاط، وفي أفضل األحوال تبقى حالتھ قلقة ومرتبطة 

  بدورانھا في أفالك القوى الخارجیة. 
سیاستھا تجاه العرب، بما  في فھو یحدد ثالثة محاور لثالث قوى فاعلة آنذاك

انیة في ذلك من وجھة النظر المستقبلیة وھي كل من القوة الروسیة والبریط
والفرنسیة. ومن خالل ذلك حاول رسم مالمح الرؤیة السیاسیة تجاھھا. فقد نظر 

باعتبارھا الدولة التي تسعى للتدخل في العالم العربي من خالل الكنسیة  إلى روسیا
االرثودوكسیة. من ھنا دعوتھ إلى مواجھة ومحاربة السیاسة الروسیة، وذلك ألنھ 

تكریس النمط التركي. فقد كان نموذج الحكم  وجد فیھا نموذجا وأسلوبا إلعادة
والدولة الروسیة بالنسبة لھ تعني تفشي األوتوقراطیة المطلقة وغیاب الحریة، 
وغلبة نظام التعصب الطائفي. لھذا نراه یجد في التغلغل أو المساعي الروسیة 
للسیطرة في العالم العربي اشد خطورة من السیطرة التركیة، وذلك ألنھا أقوى. 
فھي إلى جانب شبھھا بالسیاسة التركیة، تنشر الجھل والتعصب. وفي معرض 
مقارنتھ إیاھا بالسیاسة االنجلیزیة، فانھ وضعھا على طرف نقیض شأن خطوط 
سكك الحدید. إذ اعتبر السیاسة الروسیة تیارا رجعیا وبربریا ومتعصبا وأنانیا، بینا 

نبیلة. ومن ھذا المنطق یمكن فھم السیاسة االنجلیزیة عادلة وإنسانیة ومتحررة و
تجاه العربي، عندما اعتبرھا نموذجا لسیاسة العدل  للسیاسة البریطانیةتقییمھ 

واإلحسان والحكمة والحریة. ومن ثم وجد فیھا نموذجا مضادا للسیاسة الروسیة. 
فمبني على أساس فھمھ لدورھا التاریخي الحدیث  السیاسة الفرنسیةأما موقفھ من 

بناء النظام السیاسي المدني وفكرة الحریة. فقد انظر إلى فرنسا  في مجال



201 

باعتبارھا مھد الحریة ومركز الحضارة الحدیثة. من ھنا موقفھ الداعم لما اسماه 
باإلقرار بفضلھا بھذا الصدد. مما جعلھ ذلك یقول أیضا، بان فرنسا أكثر من 

واعتقد، بأنھ لیس ھناك غیرھا، وربما لوحدھا تتمتع بحق "حب الشرقیین" إیاھا. 
من قوة تستطیع استمالة عاطفة العرب إلى جانبھا غیر فرنسا، بعد تجزئة 

  اإلمبراطوریة العثمانیة.
إننا نقف ھنا أمام تقییم سیاسي ثقافي مستقبلي مبني على فكرة االستقالل، أي 
 انھ نظر إلى سیاسة الدول الكبرى واالحتمال القائم في تحلل الدولة العثمانیة
وخروج العالم العربي منھا نظرتھ إلى النموذج ولیس إلى بدیل لالستعاضة لحالتھ 
في ظل الھیمنة التركیة العثمانیة. بعبارة أخرى، انھ نظر إلى ھذا االحتمال بوصفھ 
طریقا للتحرر الفعلي وإعادة بناء الدولة العربیة الحدیثة استنادا إلى فكرة قومیة 

الواقعي والفعلي لبلوغ الشعرات الكبرى عن العدالة  متجانسة. فھو الطریق الوحید
والمساواة واإلخاء. ونعثر على ھذه الفكرة الدقیقة والعمیقة في عبارتھ القائلة، بأنھ 
"ال یمكن تحقیق اإلخوة بین الدول، والمساواة االجتماعیة بین الناس إال عندما 

ال فان أي عمل تصبح كل الشعوب على مستوى واحد من التمدن والحضارة. وإ
  مخالف لذلك سیھدم عمل السابقین".

احتوت الفكرة السابقة بوصفھا استنتاجا سیاسیا تاریخیا ومستقبلیا على مھمة 
تأسیس الفكرة العربیة القومیة الحدیثة. وربط ھذا التأسیس باإلمكانیة الكامنة في 

اسماه ببروز  العالم العربي بوصفھ لب المسألة الشرقیة آنذاك. من ھنا فكرتھ عما
  . ""یقظة العرب أھم ظاھرتین في آسیا المعاصرة، جعل منھا ظاھرة

 آراء ومواقف نجیب عازوريفي الفكرة القومیة  ودبعبارة أخرى، إن حد
بالفكرة السیاسیة، أكثر مما بالفكرة النظریة للقومیة. لھذا نراه ال یدخل  تحددت

   الشمال األفریقي ومصر خاصة في القومي العربیة.
إن تطابق القومیة العربیة مع فكرة الجغرافیا السیاسیة لیست إال المظھر 
الخارجي للفكرة العربیة القومیة الجدیدة، بوصفھا فكرة أولیة محتملة. بمعنى أنھا 
احتوت على العناصر الجوھریة لوعي الذات العربي القومي ولكن بمعاییر الفكرة 

أسس الدولة الحدیثة. فقد كان العراق السیاسیة المكافحة آنذاك من اجل إرساء 
والشام والجزیرة وحدة جغرافیة جلیة وخاضعة للحكم التركي المباشر، على 
خالف مصر والشمال اإلفریقي عموما. وبالتالي فان الدولة المتحررة من النیر 
التركي تعني الدولة العربیة القومیة الجدیدة. وضمن ھذا السیاق فقط یمكن فھم 
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العرب (مصر والسودان والمغرب) من فكرة الدولة العربیة  إخراجھ نصف
الحدیثة التي دعا إلیھا. ونعثر على ھذه الصیغة المائعة نسبیا والواقعیة في الوقت 
نفسھ في تحدیده لفكرة األمة العربیة وحدودھا، كما وضعھا في عبارتھ:"أنھا امة 

ك تقالید تاریخیة واحدة، واحدة ھي األمة العربیة التي تتحدث بلغة واحدة، وتمتل
  وقدست األدب ذاتھ، وكل فرد یعتز باالنتماء إلیھا". 

بمعاییر الرؤیة قضیة الدیني والدنیوي لقد حاول نجیب عازوري حل 
السیاسیة العقالنیة للدولة الحدیثة وشروط االنتماء الثقافي الذاتي. من ھنا أولویة 

والعراق والجزیرة. ومحاذاة ذلك بإنشاء بناء الدولة المدنیة الحدیثة التي تضم الشام 
دولة روحیة مستقلة في الحجاز والمدینة المنورة. حاكمھا ھو خلیفة المسلمین 
الدیني. وبھذا نكون قد حصلنا على حل لفصل السلطة الدینیة عن السلطة المدنیة 

  في اإلسالم من اجل خیر الجمیع، كما یقول نجیب عازوري.
تھ العامة ھذه على أساس استنتاج فكري سیاسي وقد بنا نجیب عازوري رؤی

استنبطھ من تأمل تاریخ ومصیر الدولة (الخالفة) العربیة. فقد وجد "احد األسباب 
الرئیسیة لسقوط اإلمبراطوریة العربیة العظیمة ھو تركز السلطتین المدنیة 

ینبغي والروحیة والجمع بینھما في ید واحدة". وھي العبرة التاریخیة الكبرى التي 
األخذ بتا من اجل إرساء دولة من طراز جدید حدیثة وعصریة، ومن ثم قادرة 
على تذلیل المشروع الیھودي والصھیوني أیضا. ووضع ذلك فیما اسماه بمشروع 
"جامعة الوطن العربي" التي ترید، كما یقول عازوري، مصلحة اإلسالم واألمة 

 العربیة من خالل:
 الدینیة طةالسل عن المدنیة السلطة فصل 
 النیل إلى الفرات من عربیة إمبراطوریة إقامة 
 المذاھب بحریة واالعتراف دستوریة، سلطة 
 ونجد الیمن إمارات واستقالل لبنان في الذاتي الحكم احترام 
 والعراق
 على المصریة الخدیویة العائلة أمیر إلى اإلمبراطوریة عرش منح 
 (!).عربا لیسوا ونالمصری الن مصر، وبین بینھا الجمع عدم أساس

 :التالیة األسس على فتبنى الروحیة الدولة أما

 الرسول عائلة من منحدر عربي ألمیر الخالفة تكون أن 
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 المنورة والمدینة الحجاز( سیاسیة دولة وللخلیفة( 
 المسلمین كافة على روحیة وسلطتھ 

ق ولم یقف عند ھذا الحد بل وحاول تطویع كل ما یمكنھ إثارة الخالف والشقا
  الدینیة والطائفي بالشكل الذي یجعلھ رافدا من روافد الشعور القومي العربي. 

وبھذا یكون نجیب عازوري قد بلغ الذروة األولیة للفكرة القومیة الحدیثة في 
مستواھا النظري والعملي، بوصفھا اجتھادا حرا ومستقبلیا. فقد كتب ھو یقول، بأنھ 

ال، وان یكون مفھوما یستمد الحكمة من "یجب على الفكر الحر أن یكون حرا فع
شعب تقدم في الحضارة ھوایتھ ممارسة التسامح". ولیس ھذا الفكر الحر المستمد 
من "شعب تقدم في الحضارة" سوى الصیغة النظریة للمشروع العملي للفكرة 
القومیة العربیة الذي سعى نجیب عازوري لتأسیھ. فقد استطاع نجیب عازوري أن 

لیقظة العربیة من مستوى الوجدان األدبي والمعنوي إلى مستوى یرفع فكرة ا
الفكرة النظریة والمشروع العملي السیاسي. ومن ثم وضعھما ضمن سیاق التاریخ 
الحدیث ومستقبل التخطیط العقالني لالحتماالت الفعلیة الكامنة في الصیرورة 

  الجدیدة للعالم العربي واألمة العربیة.   
 ألراء) استكماال ١٩١٦-١٨٥٥لحمید الزھراوي (وتشكل آراء عبد ا

السیاسیة. فقد مثل عبد الحمید الزھراوي الحالة  أبعادھا استكمالعازوري، بمعنى 
الحرجة لتولیف تیارات كان یصعب تأسیسھا بمعاییر المنھج الموحد آنذاك، وذلك 
الن اغلب مكوناتھا كانت تتسم بقدر كبیر من التأمل والبحث والتجریب، 

لمقصود بذلك تیارات النھضة األدبیة واإلصالحیة اإلسالمیة والیقظة القومیة. وا
ولیس مصادفة أن نعثر فیھ على ما یمكن دعوتھ بالصیغة الباردة لتوھج الفكرة 
السیاسیة اإلصالحیة لمعاصره الكواكبي وحرارة الفكرة السیاسیة القومیة لنجیب 

بالصیغة المعتدلة والعمیقة أیضا  عازوري. ووجد ذلك انعكاسھ فیما یمكن دعوتھ
لتوحید فكرة التربیة السیاسیة وروح الجمعیة (ولیس الجماعة). وھذه بدورھا 
لیست إال الصیغة الذكیة للفكر القومیة السیاسیة. ولیس مصادفة أن نعثر علیھا 
مبثوثة في كل ما تناولھ من قضایا، كما أنھا تبرز في حصیلة استنتاجاتھ العملیة 

  ة لتأسیس الفكرة القومیة باعتبارھا فكرة سیاسیة. الداعم
فقد تراكم تأسیس الفكرة العربیة القومیة بوصفھا فكرة سیاسیة في مجرى 
توسع وتعمق وتنظیم الرؤیة الواقعیة والعقالنیة والتاریخیة واالجتماعیة والسیاسیة 

قت تجاه مختلف القضایا وعند مختلف التیارات والشخصیات العربیة التي سب
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الزھراوي على امتداد عقود عدیدة من الزمن. ولیس مصادفة فیما یبدو أن نعثر 
على صدى ھذه اإلحساس واإلدراك العقلي والعقالني الذي میز كتابات ومواقف 
الزھراوي من القیمة التاریخیة والروحیة والسیاسیة والقومیة للفكر النظري 

من اسماھم برجال "الفكر والنوابغ  والمفكرین. إذ نراه یعیر اھتمامھ الكبیر لدور
  الذي علیھ مدار سلوك األمة، بل مسالك الحیاة االجتماعیة والسیاسیة". 

فقد شدد الزھراوي على أن ھجوم الغرب على الشرق "لیس ھجوم دین على 
دین، وإنما ھو ھجوم قوة على ضعف، وعلم على جھل، وغنى على فقر". بعبارة 

في الرؤیة تبحث عن سبب الخلل في النفس أوال أخرى، إننا نقف أمام وضوح 
وقبل كل شيء من خالل إرجاعھ إلى أشكالھ الجلیة والواضحة والجوھریة أیضا، 
والتي وجدھا في اختالف بل وتناقض ثنائیة القوة والضعف. ووجد ذلك تعبیره في 

نراه نقده العام والدقیق لمقدمات ومظاھر الخلل والضعف الشامل للعالم العربي. إذ 
ینتقد واقع التردي العربي في كافة المیادین والمستویات من خالل نقده لظاھرة 
غیاب العمران، واالستیراد التام لكل شيء من الخارج، وانتشار الجھل، وسوء 
اإلدارة، وانعدام الحریة. كما نراه ینتقد ظاھرة ما اسماه بانعدام الھیبة للرؤساء 

وكذلك انعدام األخالق العامة الرادعة، (العرب) بسبب خضوعھم لألستانة. 
واالھتمام بالمظاھر وانعدام الجوھر. ووضع كل ذلك وغیره في أساس موقفھ من 

  الغزو األوربي للعالم العربي، باعتباره نتیجة لضعف النفس وقوة اآلخرین. 
حدد أسلوب الزھراوي ھذا وحدة الرؤیة الواقعیة والعقالنیة ومواقفھ تجاه 

یا التي تناولھا. بحیث یمكن رؤیتھا في مواقفھ من القضایا الفكریة مختلف القضا
الفلسفیة والدینیة والفقھیة والروحیة وغیرھا. ففي سلسلة المقاالت التي كتبھا عن 
(التكالیف والعقول) حاول البرھنة فیھا على أن ضرورة االلتزام بفكرة الحق في 

على یقول إنسان أي كان وعلى أي كل مسألة وإتباعھ ھي القاعدة، ولیس االعتماد 
مذھب أو فرقة بعینھا.  وطبق موقفھ ھذا في مجرى تناولھ قضایا الفقھ وتراثھ 

  وحاضره ومستقبلھ وأھمیتھ. 
وتناول بصورة نقدیة وواقعیة قضیة الدین والدنیا بالنسبة للفكرة القومیة. 

بوصفھا الدرجة  ،بحیث نراه یتكلم عن رابطة دینیة وأخرى مدنیة فالرابطة الدینیة

الثانیة، عادة ما یجري التأسیس لھا من قبل مصلحین ملھمین. كما أنھا عادة ما 

تكون ردا على حالة الفساد والحطام والصراع. فكل امة تنتج مصلحیھا. مما أدى 
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ذلك إلى ظھور مصلحین تتوحد بأثر جھودھم شعوب ولغات. األمر الذي جعل من 

  ن أواصر األبدان ووشائج األوھام. ھذه الوحدة (الرابطة) أقوى م

أما الرابطة المدنیة، فإنھا مبنیة على أساس القاعدة القائلة، بان الناس في  

حاجة أثناء اجتماعھم إلى ناموس فطري أو تعلیمي. وتتمیز ھذه الرابطة بأثر 

التطور االجتماعي الحدیث بسیادة النظام والناموس والقانون والشریعة والمنھاج. 

نیة ھي التعاون في العلوم واألعمال. وان علمھا األساسي، أي علم أسباب فالمد

المدنیة ھو طب االجتماع. وان من یعمل بھذا الطب ھو السیاسي. وذلك الن المدنیة 

رابطة سیاسیة. والمدنیة فعل ال یتناھى، یعمرھا سیاسیون ویبیدھا سیاسیون. وان 

  ة رأسا، بل في تدرج. التاریخ یكشف ویبرھن على انھ ال أمة متمدن

ووضع كل ھذه المقدمة النظریة في أساس موقفھ السیاسي العملي من حالة 

الدولة العثمانیة والعالم العربي فیھا. فقد انطلق ھنا من مقارنة المدنیة وضیاعھا في 

أوربا وآسیا. واعتبر الفرق بینھما (زمنھ) محكوم ببناء وضیاع المدنیة. وجعل من 

ریة أقطابا وأضدادا لھذه الحالة. بمعنى انھ ربط صعود المدنیة بإزالة االستبداد والح

  االستبداد، ومن ثم بناء الحریة ونشر التعلیم. 

لقد حددت الرؤیة الواقعیة والعقالنیة نزعة االعتدال الفكري النظري والعملي 

 في مواقف الزھراوي. وبالتالي لم یكن موقفھ من الفكرة القطریة ھنا سوى الصیغة

النظریة المالزمة لفكرة االعتدال. بمعنى أن مواقفھ ھذه ینبغي النظر إلیھا 

باعتبارھا جزء أو حلقة في مشروع الفكرة السیاسیة القومیة. ولیس مصادفة أن 

نعثر في اغلب مواقفھ الفكریة العملیة على موقف عقالني معارض للطرف والغلّو. 

ن نزعة االعتدال ونبذ الغلو تظھر في إال أن الصیغة األوسع واألدق في تعبیرھا ع

مواقفھ من القضایا الكبرى للدولة (العثمانیة) والقومیة (العربیة) وإشكاالتھا المتعلقة 

  بفكرة المركزیة والالمركزیة وتوابعھا في مختلف المیادین والمستویات. 

وقد حدد ذلك بدوره أھمیة وقیمة فكرة الجماعة االجتماعیة والقومیة. بحیث 

كننا العثور عنده على ما یمكن دعوتھ بفكرة الجماعة السیاسیة، أي الجماعة یم

المحكومة في رؤیتھا وسلوكھا وغایتھا بفكرة سیاسیة على خالف مفھوم الجماعة 
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التقلیدي (الدیني). األمر الذي جعل من الجماعة السیاسیة مقدمة الجماعة القومیة، 

وظیفتھا العملیة وغایتھا النھائیة مع وذلك لما فیھا من مقدمات تتماھى من حیث 

فكرة الروح القومي الواعي والنشط بمعاییر المشاریع المستقبلیة الواعدة بالرقي 

الشامل. من ھنا نراه یؤسس لذلك من خالل حدیثھ عن الجماعات، باعتبارھا 

كیانات طبیعیة. وارجع مكوناتھا إلى عناصر أربع ھي كل من التكون، والعدد، 

  ، والتسابق. ووجد في ذلك سنّة الحیاة والوجود. والتناظر

وضمن سیاق المرحلة وشروط وجود العالم العربي وخصوصیة الدولة 

العثمانیة، أسس الزھراوي للفكرة القائلة، بان المقصود باالتحاد المدني ھنا ھو 

اتحاد جمیع الشعوب في الدولة العثمانیة عبر تطویر قومیاتھم فیھ. وكل فیھا یحافظ 

على أجزائھ الحرة. أما أسلوب االتحاد فانھ یفترض السیر بھ نحو األسھل أو 

األقرب حصوال من أنواعھ وترك الصعب الحصول علیھ. ویستلزم ذلك التمسك 

بقواعد أو مبادئ حصرھا الزھراوي في كل من زیادة المحبة والمودة بین 

ومساواة الجمیع بما  الشعوب، وأولویة المواطنة والوطن، واحترام القومیات كلھا،

  في ذلك في الحكم، والتعددیة السیاسیة. 

أسست أفكار الزھراوي المتنوعة المستویات والمواقف مضمون الفكرة 

القومیة الجدیدة. كما أنھا كانت مظاھرا أو أشكاال لتأسیس الفكرة القومیة الجدیدة 

ومحتواھا  بوصفھا فكرة سیاسیة. فقد كانت ھذه الفكرة تدور من حیث مظاھرھا

حول فكرة العثمانیة وموقع العرب فیھا، بوصفھا شكل ومظھر الجنسیة (القومیة 

بالمعنى الحدیث)، وحول فكرة النظام السیاسي البدیل، بوصفھ شكل ومظھر 

  القومیة السیاسیة (الحدیثة).

لقد شكلت ھذه الحصیلة ذروة الرؤیة الباطنیة للفكرة القومیة، بمعنى رؤیة 

العربي بمرآة الواقع األوربي ومصادر تطوره وأسالیب رقیھ في  الذات القومي

مختلف المیادین، أي كل ما یفتقده العالم العربي وما آل إلیھ من انحطاط شامل 

وضمور شبھ كلي في كیانھ وكینونتھ في ظل السیطرة التركیة العثمانیة. األمر 

راكمة في مجرى الذي جعل من تأسیس الفكرة القومیة عند الزھراوي نظریة مت
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توسع وتعمق وتنظیم الرؤیة الواقعیة والعقالنیة والتاریخیة واالجتماعیة والسیاسیة. 

بعبارة أخرى، إن الفكرة القومیة لم تكن قومیة بمعاییر األیدیولوجیة والسیاسة 

المباشرة، على العكس أنھا أخضعت السیاسة واألیدیولوجیة عبر تذویبھا في 

قومیة بوصفھا بدیال ضروریا لالنحطاط والتخلف العربي مشروع تأسیس الرؤیة ال

وانعدام تاریخھ السیاسي المستقل لقرون عدیدة. مما جعل من رؤیة الزھراوي 

ومواقفھ مشروعا قومیا واقعیا وعقالنیا یمكن العثور فیھ على صدى ومدى التراكم 

یخي بشكل الفعلي لفكرة النھضة العربیة واإلصالحیة اإلسالمیة ومضمونھا التار

  عام وتیار الكواكبي بشكل خاص. 

*** 
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 :ما ااا ا ا ة وا ة اا  

  
إن وعي الذات القومي الحدیث عادة ما یتبلور، بعد مرارة انقطاعھ عن 

لقلوب أصولھ األولى، بھیئة تمرد عادة ما یكون معقوال بمعاییر اللغة ووجدان ا
الفوارة. وقد تمثلت التقالید الحیة للنھضة الثقافیة العربیة في العصر الحدیث ھذه 

السكة . وكانت ھذه بدورھا لغة الحریة ووجدان الذات الثقافيالحالة عبر تالزم 
وتمثل ھذا الوعي بصورة  الموازیة للغة القومیة الصاعدة ووجدان وعیھا الذاتي.

وعبد الحمید الزھراوي. أما من حیث صیرورتھا نموذجیة كل من نجیب عازوري 
وكینونتھا الحقیقیة فقد تراكمت الفكرة القومیة ووعیھا الذاتي من فعل وفاعلیة 
وتأثیر عشرات الشخصیات الكبرى العاملة في مختلف میادین المعرفة من أدب 

ة ولغة وتاریخ وتربیة وتعلیم وسیاسة ودبلوماسیة وحركات اجتماعیة دینیة ودنیوی
مختلفة ومتعارضة. فقد كان ھذا المسار األولي یصنع دون أن یرى كما لو انھ لعبة 
القدر الجدیدة بوصفھا قدر الفكرة القومیة الصاعدة. لكنھا شأن كل حركة متداخلة 
من روافد عدیدة عادة ما تؤدي إلى المصب في نھر الوجد التاریخي والوجدان 

لزمن العابر. وفي كلتا الحالتین البد لھما القومي او التبخر والتالشي في فضاء ا
من أن ینتجا أما حركة لھا خریرھا في جداول الحیاة الحیة او تخریبھا في سیول 

  الدمار وأخادید الموت المتحجرة!
وقد تالزمت ھاتین الحالتین في آن واحد في الصیرورة الحرجة للحظة 

وقد یكون نموذجھا الرمزي في األولى للفكرة القومیة العربیة الحدیثة.  ةالتأسیسی
مقدمات ونتائج المؤتمر العربي األولي ومصیر اغلب شخصیاتھ الكبرى. فقد 
وضعوا للمرة األولى أسس وقواعد الفكرة القومیة في إطار منظم، وبالقدر ذاتھ 
تعرضوا إلى قتل وتشرید. وتشیر ھذه الحالة المتناقضة من حیث رمزیتھا بقدر 

ن الفكرة القومیة الحدیثة. وكان یصعب حدوث شیئا غیر واحد إلى وجدان وفقدا
ذلك في ظل الفاعلبة الخربة والھائلة للزلل التاریخي الذي تعرضت لھ الكینونة 
العربیة بعد سقوط مراكزھا الثقافیة السیاسیة الكبرى ثم سباتھا العمیق في لیل 

لیة اشد بأسا العثمانیة المظلم، ونھوضھا المستقل والجدید في مواجھة كولونیا
  ومكرا. 
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غیر أن للقدر مصیره أیضا، بوصفھ جزء من مسار التاریخ الذاتي، أي 
تھذبھ وتشذبھ بوصفھ جزء من تجربة لھا حدودھا سواء بمعاییر المنطق او الواقع. 

اللحظة التأسیسیة  ١٩١٣األول المنعقد في باریس عام المؤتمر العربي وقد كان 
ومن ثم مؤشر دلیل علیھا بصورة  مي الجدید.في صیرورة الوعي القوالكبرى 

ترتقي إلى مصاف التنظیم المعتدل، أي المكثف لتجارب ما یقارب قرن من الزمن 
شق مقدماتھ الفكریة والنظریة كانت تفي تجمع وتبلور الفكرة القومیة. وذلك الن 

وفكر النھضة  اإلسالمیة اإلصالحیةالفكرة مجرى تنظیم في لنفسھا الطریق 
قد جسدھا  شخصیتھ القابعة في الضمیر والوجدان السیاسيبیة. وقد تكون األد

. بعبارة أخرى، إن المؤتمر استطاع للمرة الكواكبيبصورة نموذجیة عبد الرحمن 
األولى بلورة الفكرة القومیة بوصفھا مطلبا سیاسیا شامال لھ أسلوبھ وغایاتھ الكبرى 

ي بناء الدولة والمجتمع والعالقة اآلنیة والمستقبلیة، ومشروعا عربیا خاصا ف
باآلخرین (األتراك والدولة العثمانیة واألوربیین)، أي انھ وضع للمرة األولى فكرة 
األنا القومیة بوصفھا قیم مستقلة بحد ذاتھا. وبالقدر ذاتھ كان یحتوي على إدراك 
ة تاریخي ذاتھ من خالل تمثل ما یفھمھ ویضعھ ویسعى إلیھ بوصفھ استمرارا لفكر

القضایا الجوھریة التي النھضة العربیة واإلصالحیة بشكل عام، كما ھو جلي في 
  األساسیة.في وثائق المؤتمر ومواقف شخصیاتھ وجدت انعكاسھا 

فقد كانت الفكرة األساسیة بالنسبة لوعي الذات تنطلق من إدراك القیمة 
في اإلعداد وذلك لما لھا من أھمیة وبروز جلي متغلغل  .رة النھضةالكبرى لفك

فكرة النھضة التي  أنذلك یعني . مساره السیاسي، ومن ثم تحدید النظري للمؤتمر
من او اقلل بقلیل كانت قد بلغت ذروتھا النظریة زتراكمت في مجرى قرن من ال

إذ جرت اإلشارة في  عبر تمركزھا في الوجدان السیاسي الصاعد للنخبة المثقفة.
ظھرت من شعور عام عند طبقة  أنھاة العربیة، "من ممیزات النھضوثائقھ إلى أن 

 أنالحیاة. السیما  بأسباب واألخذاطراح رداء الخمول  إلىالمنورین بالحاجة 
 أنوارالعرب ھم سالئل واضعي الشرائع ورافعي معالم العمران وناشري 

غایتین او ھدفین تمر فقد جرى حصرھا في ؤأما الغایات الكبرى للم التھذیب".
العقبات من طریق  إزالةالعربیة". والثاني ھو " األمة"حفظ كیان  أوالا ھم أساسیین

   الحضارة". بأدواتارتقائھا حتى یتسنى لھا التجھز 
فكرة العروبة وقد كانت تكمن في ھذه الرؤیة السیاسیة والمدخل العملي 

. إذ نعثر ھنا على عبارات تتحدث كامنةبوصفھا نسبا  السیاسیةوالثقافیة والقومیة 
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الدعوة األباة"، وكذلك  األجدادالعظام ورفات  اآلباءالمترعة بدم  عن "األرض
، والتشدد الالمركزیة أساسعلى  ، والمطالبة باإلصالحللتحرر من االستبداد

مع ما  امة عیوف الضیم ال تستنیم لذل وال تستكین لمسكنة". إننا"بعبارات مثل 
مستمسكة  امة إننا" ارة القائلة،كما في العب لالستقالل صریحة دعوةرافقھا من 

قومیة ال تنتزع،  خصائصعزیز ال ینال، و مقامذات وجود حي ال ینحّل، و
ات تمیزھم صف، بل وعدد ھائللیسوا فقط ذوي العرب ف سیاسیة ال تقرع". منزلةو

 مصالحوال عاداتواللغة عن غیرھم في الدولة العثمانیة جرى حصرھا في ال
لك إلى مستوى الشعار القومي كما في العبارة القائلة، ؟ بحیث جرى رفع ذمیولوال
) قدورة مطرانیشدد ( أحدھمبل ونسمع  للعرب مصالب خاصة بصفتھم عربا."

البلدان العربیة كانت "، وان ""العرب منذ الفتح لم یخضعوا لسلطة فاتحعلى أن 
دین العرب متحمسون بالجنس قبل ال، وان "(نسبي) "على الدوام تتمتع باستقالل
   ."وھي فضیلة الشعوب الحیة

وضمن ھذا السیاق یمكن النظر إلى الخالفات واالختالف في تحدید ماھیة 
األمة على انھ اجتھاد فكري سیاسي یعكس فعالیة الفكرة القومیة والبحث عن 
تأسیس نظري لھا قابل للتجسد في مشروع سیاسي واضح المعالم. فقد كان 

القومیة، أي حول تحدیدھا او تأطیرھا بنموذج  اختالفھم حول شكل ونمط الفكرة
  معین. من ھنا تصارع وتنافس نماذج الفكرة األلمانیة واالیطالیة والفرنسیة. 

إننا نقف ھنا أمام اجتھاد متنوع یعكس مالمح الصعود المنظم للفكرة القومیة 
اد من خالل االستفادة من تجارب القومیة المتطورة (األوربیة) من جھة، واالجتھ

التولیفي المستقل من جھة أخرى، بحیث یقف نموذج الفكرة القومیة العربیة الجدید 
خارج إطار الزمن العثماني وتقالید "الفتح" (االحتالل) أیا كان شكلھ ونوعھ 

فقد  الكبرى للمؤتمر. ومستواه. ووجد كل ذلك انعكاسھ الدقیق في دقة اإلشكالیات
الحیاة أربع قضایا أساسیة وھي كل من  تتمحور حول األساسیة ھكانت موضوعات

ضرورة ، وحقوق العرب في السلطنة العثمانیة، والوطنیة ومناھضة االحتالل
وإذا كانت  سوریة. إلىالمھاجرة من سوریة او ، وعلى قاعدة الالمركزیة اإلصالح

قضیة الالمركزیة الصیغة األكثر جالء وإثارة وبروزا، فألنھا الصیغة غیر 
وة الكامنة وراء الفكرة القومیة الجدیدة. ولیس مصادفة أن تصبح المباشرة للق
. وفي الوقت نفسھ تصبح أسلوب إعادة بناء المطلب الرئیسي للمؤتمر الالمركزیة

الدولة العثمانیة على المستوى القومي واإلداري والسیاسي والثقافي والقانوني. فقد 
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شرط ، وأنھا والدولة العثمانیةتقویة للعرب ھي الالمركزیة توصل المؤتمر إلى أن 
التربیة السیاسیة والنشاط  ، كما أنھا أسلوبمن السقوط وإنقاذھاالدولة  إصالح

، مع ما القانون أمامالجمیع ومساواة الجمیع  إشراكتفترض ، وأخیرا أنھا السیاسي
النسب الصحیحة، واستقاللیة  أساسسلطة علیا نیابیة على یترتب علیھ من إنشاء 

   الشئون الداخلیة. تامة في
لقد بلغت الفكرة القومیة الجدیدة ھنا ذروتھا األولیة من حیث التأسیس 
واألسلوب والغایة، بوصفھا رؤیة ومشروعا واقعیا وعقالنیا. وقد یكون وانتشار 

تمیز الرؤیة النقدیة والعقالنیة والواقعیة الصیغة األكثر وضوحا بھذا الصدد. 
األساسیة. إذ نعثر فیھ قضایا ال وعقالني في تناول المؤتمر وخطاباتھ بروح نقدي

، ونقد العصیة التركیة، دون أن یسكب ذلك في نقد الدولة العثمانیةبقدر واحد على 
الدولة العثمانیة، كما لم یؤد إلى إثارة النعرة القومیة الضیقة  ضرورة ھدم إعالن

ة والعقالنیة من ضد األتراك. على العكس لقد سارت الفكرة صوب تولیف الواقعی
خالل إعالن أھمیة وقیمة الدولة العثمانیة القویة من خالل وضعھا على أسس 
قانونیة جدیدة ومتكافئة من حیث تفعیل مقوماتھا القومیة. فقد كان اإلدراك السائد 

سبب فساد الحیاة ھو فساد النظام السیاسي یصب في تأسیس الفكرة القائلة، بان 
   االستبدادي.

 الحلول والبرامج الواقعیةاألفكار والمواقف ما یمكن دعوتھ ب وحددت ھذه
القومیة. ولعل أكثرھا عمقا من حیث التأسیس والوسیلة والغایة ھي  لفكرة السیاسیةل

التربیة السیاسیة عبر الدعوة عن أھمیة  عبد الحمید الزھراويالفكرة التي وضعھا 
  ". "خلق جیل فعال سیاسیا إلى

ى برنامج سیاسي، والبرنامج السیاسي إلى فكرة ھو إن تحویل الفكرة إل
التعبیر النموذجي عن بلوغ الفكرة القومیة وعیھا الذاتي بوصفھا مشروعا تاریخیا 
جدیدا. لھذا لم یكن یخلو من ثقل الزمن العثماني وأثره المباشر وغیر المباشر في 

سي. فقد كانت أوربا توسیع مدى األوھام أیضا، إال أنھا أوھام النمو الثقافي والسیا
بالنسبة لتقالید فكرة النھضة الحدیثة العربیة نموذجا او منارا او مرتعا او ملجأ كما 
كان الحال بالنسبة ألولئك الذین بلورا الفكرة العربیة في بدایتھا، وأصحاب المؤتمر 
القومي بشكل خاص. األمر الذي جعل من أوربا عالما ال عالقة لھ بالجغرافیا 

ة ومطامعھا، إال أن لھذا الوھم ما یبرره على خلفیة الجغرافیة السیاسیة السیاسی
العربیة المتھرئة في ظل السلطنة العثمانیة. من ھنا التصور والحكم المتناقض في 
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الموقف من أوربا ودورھا بالنسبة للعالم العربي. ففیھ نعثر على اعتراف سلیم 
الم العربي كما ھو واضح في نسبیا عن دورھا الحضاري الحدیث بالنسبة للع

العصریة ھي التي  األوربیةالمدنیة العبارة التي أقرتھا وثائق المؤتمر عن أن "
وتوسیع مدى ھذا التصور والحكم إلى میدان العالقة  ."انتشلتنا من سباتنا العمیق

السیاسیة. بمعنى االنطالق من مقدمات سلیمة نسبیا والتوصل إلى أحكام خاطئة من 
ھي مرتع  عنى والحقیقة، كما ھو جلي في الحكم القائل، بان "أورباحیث الم

الحریة، ولیس یعنیھا سوى ھم تحریر العرب من السیطرة العثمانیة او تحریر 
  ."العثمانیة نفسھا من االستبداد

إال أن المعنى التاریخي األعمق للبرنامج السیاسي القومي للمؤتمر یقوم 
قومیة بوصفھا فكرة سیاسیة واجتماعیة من طراز أساسا في إعالء شأن الفكرة ال

بطریقة تكفل حیویة وفاعلیة ومستقبل  الدیني والدنیوي جدید. ومن ثم حل إشكالیة
الفكرة القومیة بوصفھا فكرة دنیویة ومدنیة. فقد أشارت وثائق المؤتمر إلى انھ ال 

. وذلك سیةتنحصر في الشئون االجتماعیة والسیا أعمالھكل وأن  .فیھ فة دینیةص
  . الوحدة السیاسیة إیجادالرابطة الدینیة عجزت دائما عن الن 

إن بلوغ ھذا المستوى النظري والعملي كان یحمل في طیاتھ معاناة الصعود 
األول للفكرة القومیة وشروق شمسھا الالمعة! وشأن كل شروق من ھذا القبیل 

لقومیة للمرة إلى یحمل في أعماقھ نھضة الناھض ونعاسھ! إذ ارتقت الفكرة ا
مستوى المشروع السیاسي العام للعالم العربي ككل. كما أنھا وقفت أمام مھمة 
تحدید ماھیتھا. وقد كان ذلك السؤال الفلسفي األول واألكبر من اجل االنتقال إلى 
إشكالیات الكیفیة والسببیة. كما استطاعت أن تجعل من نفسھا السكة الموازیة 

الحدیثة للغة القومیة عبر بلورة تقالید جدیدة  الذات الثقافیة الحریة ووجدانلتقالید 
. وبھذا تكون قد بلورة بوعي او دون وعي األسئلة المتعلقة بمقدمات ووعیھا الذاتي

حدود . وھذا بدوره لیس إال الصیغة األولیة إلدراك الظھورھا التاریخي الحدیث
  للفكرة وغایاتھا. التلقائیة الذاتیة 

سم المعالم الظاھریة لھذه الحالة الحرجة بالنسبة للفكرة ومن الممكن ر
النسبة الفعلیة بین تبلورھا التاریخي ضمن العثمانیة القومیة على مثال رسم معالم 

كما ھو الحال عند ( األوربیةالزھراوي) وبین تأثرھا بالحداثة كما ھو الحال عند (
ومن ثم أثره بالنسبة علیھا.  طابع السیاسي. من ھنا ھیمنة العازوري)نجیب 

واألوربیة  (القومي التركیة المبطنة والمتخلفة) لضغوط العثمانیةلتعرضھا الشدید 
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، مع ما ترتب علیھ من "حدود" التشویش (القومیة الكولونیالیة العلنیة والمستفحلة)
فیھا وعلیھا. إال أنھا تراكمت رغم كل العقبات التي اعترضت مسارھا  ھیوالتشو

، الذي نعثر على صورتھ نمو وتراكم وعیھا الذاتي الخالص الطبیعي، أي
الصیغة النظریة الباطنیة النموذجیة األولى في أعمال ونتائج وقرارات وأفكار 

  األول.للمؤتمر 
 أدى إلىقد  األولىالحرب العالمیة إال أن االنقطاع الرادیكالي الذي أحدثتھ 
متفسخة تھ الي) وعوضا عن وحدتحلل واندثار العثمانیة (بالنسبة للعالم العرب

المتراكم في  . األمر الذي أدى إلى عدم التقاء اإلرثظھرت دویالت نشطة جدیدة
المشتركة  األرضیةبسبب انقطاعھما عن اإلسالمیة،  واإلصالحیةالفكرة العربیة 

مركز سیاسي واحد المباشرة. فعوضا عن ظھور  لوحدة الھموم والمتطلبات العملیة
، وعوضا عن الوحدة الحیة للصراع وما یترتب علیھ من اكزظھور مر وموحد

تشتت القوى والتوجھات بفعل تباین اجتھاد یناسبھا، نشأت حالة الھوس المالزمة ل
اختالف الوسائل . ومن ثم المھمات وحدود الجغرافیا السیاسیة للدولة المستحدثة

نخبة فكریة ثقافیة ر . األمر الذي أدى إلى انقطاع إمكانیة تبلووالمھمات والغایات
في العالم  سیاسیة واحدة وموحدة فیما یتعلق بفكرة المرجعیات الكبرى المتسامیة

  .العربي (الشام والعراق) و(الجزیرة)
 فقد تعرضت مرحلة النشوء األولیة وتراكم الفكرة والھموم في أواخر

جدیدة التي ة إلى ھباء منثور في طي االحتماالت الالعقالنیة التفسخمالعثمانیة ال
جعلت منھا الكولونیالیة األوربیة "مشروعا حداثیا"! فقد أدى ذلك إلى رمي كل 
الحصیلة الكبرى للمعاناة التاریخیة للنھضة واإلصالح في ریاح الجدید والتجدید 
الجزئیة والمفروضة بقوة االحتالل الكولونیالي األوربي. إال أن ذلك لم یقض على 

صعود الفكرة القومیة. السیما بعد أن قطعت ھذه الفكرة  قوة البراعم الناشئة بأثر
الضروري األولي، أي االنتقال من حیز العدم واإلمكان إلى حیز الوجود الشوط 

فكرة بناء الكیان سیاسي عام. كما بلغت  إلى مشروعواألعیان. إذ تحولت الفكرة 
ا السیاسیة الجغرافي، أي بلورة حدود الجغرافیوعي تجسیدھا السیاسي للقومیة 

  . للفكرة القومیة
األمة الموحدة،  –الكولونیالیة قد أجھضت مشروع الدولة  التجزئةفإذا كانت 

بوصفھ مشروع الفكرة القومیة العربیة الحدیثة، فأنھا لم تفعل في الواقع إال على 
مشاریع ظھرت مختلف ال مشروعا مؤجال (ولیس معطال). وعوضا عنھ ھجعل
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الوطنیة (أي متضادة للدولة المختلفة والمتنوعة والمتباینة ووالمصغرة الجزئیة وال
عالم صغیر لعالم إلى دولة الوطنیة (القطریة) المؤجلة). بحیث تحولت ال القومیة

حالة طبیعیة عبر جعلت منھا قلبت الحالة الطبیعیة للمنطق ووم ثم  كبیر (عربي).
 !على العكس. ھذه الدورةم لم یكن بإمكانھا إعدا لكنھ اإلمكان!تقدیم الواقع على 

. أیضاواعقد، لكنھ واقعي  وأعسر أطول آخروضعتھا ضمن سیاق تاریخ  أنھا
ومن ثم تحویل كل االحتماالت الكامنة في ھذه الحالة الجدیدة إلى جزء من مسار 

  ومصیر ملھم ومعذب للتاریخ الواقعي والفكري على السواء. 
***  
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 :ا اااا ا وا ة ا  

  
  

للفكرة القومیة، شأن كل األفكار الكبرى، لحظتھا التأسیسیة األولى. وقد 
). األمر الذي ١٩٦٣-١٩٠٠شاءت الصدف أن ترتبط بشخصیة زكي االرسوزي (

جعل منھ فیلسوف الفكرة القومیة العربیة األول في العصر الحدیث. ولیس مصادفة 
الفیلسوف الذائب في الفكرة بھذا الصدد فلسفة شخصیة أیضا. فھو  أن تكون فلسفتھ

القومیة بوصفھ رحیقھا األول. إذ تكاملت في ذاتھ وإنتاجھ الفكري بوصفھا رؤیة 
منظومة ونسق یتغلغل في كل أنساق وجوده الشخصي واالجتماعي والوطني 

  والقومي والروحي والسیاسي. 
رز أیضا على مثال حیاتھ وموتھ، أي فالطابع الشخصي لفلسفة االرسوزي یب

أن تاریخھا النظري یتمثل أیضا تاریخھ الشخصي. فقد ولد االرسوزي في بدایة 
القرن العشرین وتوفي بعد االنتكاسة الكبرى األولى في تاریخھ القومي الحدیث. 
بمعنى إننا نعثر في حیاتھ ومماتھ على تمثل نموذجي لحیاة الفكرة العربیة من حیث 

تھا وموتھا األول، أي ظھورھا وفسادھا. وقد كانت تلك الفاجعة األولى التي والد
سوف تعطي للفقدان قوة الوجدان. بمعنى أن ضیاع األرض الفلسطینیة المؤقت قد 
أدى إلى اكتشافھا الروحي األوسع. ومن ثم نقلھا إلى حیز المصدر الدائم في شحن 

كتشاف أولي لمكر العقل التاریخي وشحذ الوجدان العربي. مع ما ترتب علیھ من ا
العربي وتقویة إقدامھ للنھوض الجدید بعد الغیبوبة الطویلة في دھالیز الزمن 

  الضائع. 
ولكن قبل أن تعاني الفكرة القومیة العربیة من ھذا المخاض األول، فأنھا قد 
عانت والدتھا التاریخیة الكبرى في شخصیة االرسوزي ومعاناة إبداعھ الفكري. 

للروح  يد تمثل االرسوزي التاریخ الواقعي والفعلي بمعاییر الوجع المیتافیزیقفق
الولھان بوھج المعاصرة. وفي ھذا یكمن سره الھائج بالبحث في اللغة وعوالمھا 
المافوق تاریخیة من اجل بلورة فكرة عن التاریخ. وفي ھذا أیضا كانت تكمن 

ھا الجسدي في دھالیز البحث عن بعث المعاناة الروحیة العمیقة لھذه الفكرة وذبول
  قومي وجد لغوه في اللغة وثرائھ في ثرثرتھ! 
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كما لو  الولع اللغوي والتأویل المفتعل فمن الناحیة الظاھریة یمكن النظر إلى
الجامع الذي یجمع فلسفة االرسوزي. فقد ّجسد االرسوزي في آرائھ وتحلیلھ انھ 

مستویاتھ وأنواعھ من إعجاب وغرام ومواقفھ ومفارقاتھ حب اللغة في مختلف 
وحب وھیام وعشق حد الفسق. لھذا نرى فیھا وفیما أجھد نفسھ واجتھد للبرھنة 
علیھ مجرد أمور بسیطة ومطروقة یمكن وضعھا في عبارات "صوتیة" قلیلة، ھي 
األكثر رقة وجمالیة مثل قولھ "مثل اإلنسان كمثل الطائر ینبت ریشھ بالھمة"، 

بنیانھا وبدنھا بحسب غایتھا في الوجود" وأمثالھا الكثیرة. بحیث و"الحیاة تنشئ 
نقف أحیانا أمام صورة مغریة للخیال عن شخصیتھ الحكواتیة الكبیرة وجمھورھا 
الغفیر في احد الجوامع اإلسالمیة الكبرى، فیما لو انھ ولد قبل ألف عام. لكنھ ولد 

ثرة الظاھریة كانت تكمن وتتفاعل ما وراء اللغو والثربعد ألف عام! وبالتالي، فان 
عوالم اللغة الثریة الھائلة والصاخبة بوصفھا عوالم التراث والماضي واالنا 
المنسیة. بعبارة أخرى، لقد أراد االرسوزي أن یضع ھذا الثالوث المغمور على 
نار الوجد المعاصر لكي تلتھب مكوناتھ "الخالدة" في وجدان الفكرة القومیة 

بدوره لم یكن معزوال عن مخاض التحرر ومعاناة تأسیس الدولة  الحدیثة. وھذا
  القومیة في عالم الفكر ومیدان الحیاة السیاسیة. 

فقد عایش االرسوزي صعود الفكرة القومیة ورؤیة مالمحھا المتراكمة، كما 
عایش بالقدر ذاتھ انحدار المشروع القومي صوب القطریة المحاصرة، وتعرضھ 

ثقافیة والتھرؤ السیاسي. وفیما بین ھذه البدایة والنھایة تألألت الالحق للتجزئة ال
رؤیتھ الفلسفیة للفكرة القومیة العربیة، بوصفھا معاناة أولیة حقیقیة كبرى. بحیث 
تطابق مضمون ھذه المعاناة مع كیفیة ونوعیة الصیغة األولیة لما یمكن دعوتھ 

وزي فیلسوف األنا القومیة الثقافیة. بفلسفة األنا الثقافیة. األمر الذي جعل من االرس
ومن ثم احتواء تأسیسھ النظري على بوادر الرؤیة األولیة لفكرة القومیة التلقائیة 
(الروحیة). وبالتالي، لم یكن مضمون الرجوع إلى میتافیزیقیا اللغة المتسامیة 
والخالدة عنده سوى محاولة انتشال الفكرة من السقوط واالنحدار صوب تجزئتھا 
إلى حروف منفصلة ال تستقیم مع حقیقة العربیة، والركض وراء جمعھا في كلمات 
بال عبارة! ذلك یعني، أن االتجاه صوب ملكوت اللغة كان بالنسبة لھ أسلوب 

تقوم  يالرجوع إلى الملك العربي المفقود، أي الواقع البائس! لكن مأثرة االرسوز
السباحة في عالم  أصبحي. من ھنا في محاولتھ تحویل البؤس المادي إلى بأس روح

الملكوت أسلوب تأمل المعنى والوجوب. مع ما ترتب علیھ من توحید العربیة 
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النموذجیة في حروفھا لكلمات النطق والمنطق الروحي للماضي والحاضر 
  والمستقبل. 

إذ نراه یبدأ من  من ھنا محاولتھ تأسیس فھمھ الجدید لقضیة أصل اللغة.
إذا كانت اللغة اصطالحیة (موضوعة من  إلشكالیة القدیمة عماا -تناول القضیة 

قبل العقل) أو نتاجا للوحي، لكي یؤسس على كیفیة حلھا فكرتھ عن القومیة 
ربط اللغة (العربیة) بالغیب تضییق العربیة. فقد انطلق من المقدمة القائلة، بان 

ن قبل العقل ھو على العقل. كما أن اعتبار اللغة مجموعة من الرموز موضوعة م
دوران في حلقة مفرغة. وذلك الن ھذا القول یفترض وجود عقل كامل. وكیف 
یمكن ذلك دون كالم (اللغة)؟ ووجد االرسوزي الحل فیما اسماه "بالصدفة السعیدة" 
في اكتشاف جذر اللغة (العربیة). وعثر علیھ فیما اسماه بمنھج اللسان العربي 

ما حدد بدوره طابعھا المتمیز وأصالتھا التي ینبغي بوصفھ جذر "اللغة الكونیة". م
  أن تستعید ھیئتھا األولى بوصفھا فكرة قومیة أصیلة.

فقد وجد االرسوزي معنى "اللغة العربیة جذورھا في الطبیعة"، ھو إننا نرى 
فیھا نمو أداة بیانیة متكاملة منذ بدء الخلیقة ولحد اآلن. ولھا نماذج ال تحصى، مثل 

(خّر، خرب، خرج، خرم). ذلك یعني أن العربیة استفادت من خضوع  خریر الماء
الصوت لإلرادة. وھذه بدورھا لیست إال إحدى عبارات الھیجان الطبیعیة. بعبارة 
أخرى، أنھا استفادت من انتقال الصوت عبر المكان، واستعانت بحاسة البصر، 

وھنا یكمن سر  واتخذت من الصورة وسیلة لجالء المعنى، كما یقول االرسوزي.
ما اسماه االرسوزي بالصدفة السعیدة، بمعنى تالقي الطبیعة والماوراطبیعة في 
وحدة اإلرادة. واألخیرة ھي المقولة الشاملة للطبیعة والماوراطبیعة، التي تتجلى 

  على أفضل شكل في العربیة وجذرھا الخاص بوصفھ منھجا نموذجیا شامال.
یة كان یحتوي في أعماقھ على محاولة إن جعل اللغة أساس الفكرة القوم

تجاوز المبادئ الجزئیة والقیمییة العابرة واألھواء، أي مختلف عوارض الزمان 
والمكان. ومن ثم البحث عن أساس ثابت ودائم وابدي وخالد. ووجد في اللغة 
األساس الجامع والعمیق الذي یربط عقل المرء ووجدانھ بالماضي والحاضر 

لذلك أنھا الكیان الذي یربي ویھذب ویشذب الذھنیة الثقافیة  إضافةوالمستقبل. 
ویمدھا بعناصر فعلھا الوجودي والرمزي. من ھنا أھمیتھا بالنسبة للكینونة العربیة 
بمختلف مظاھرھا ومستویاتھا. وذلك ألنھا مصدر األصالة بوصفھا جوھرا فعاال 
ولیس كیانا جامدا. من ھنا أھمیتھا بالنسبة لتجاوز خلل الزمان والمكان على 
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مستوى الفرد واألمة والتاریخ. بمعنى أنھا تجنبھ الوقوع في ھوة الیأس ومأساة 
لذي قال فیھ بان "األصالة توفر على الواقع الفعلي. ونعثر على ذلك في استنتاجھ ا

صاحبھا الجھد وتقیھ من المأساة. ھذه المأساة الحاصلة في نفس الفرد، من اختالل 
العالقة فیھا بین السماء واألرض، المأل األعلى والطبیعة". وھي فكرة عمیقة لھا 
مصدرھا فیما اسماه االرسوزي باستكمال شروط األصالة في اللغة العربیة، 

ا "لسان آدم" (او اإلنسان األولي المفترض، او إنسان اإلنسانیة المجردة)، بوصفھ
أي لسان المعنى المتجلي في الوجود، األمر الذي جعلھ مستكمال "لكافة شروط 

  األصالة". 
وبھذا یكون االرسوزي قد سعى لبلورة منظومة فكریة تستمد مقوماتھا مما 

ه المنظومة في أربعة وھي: بنیان بلوره اللسان العربي نفسھ. وحصر مبادئ ھذ
عضوي متكامل للنزعة اإلنسانیة، وثقافة ذات طابع رحماني، وحس وعقل یخدمان 
حقائق النفس اإلنسانیة، ووحدانیة مطلقة، أي كل ما وضعھ أعاله في مجرى 
مقارنتھ للغة العربیة بغیرھا. ووضع ذلك في أساس تفسیره كل شيء، كما ھو جلي 

الفلسفة العربیة مدخلھا رحماني، نھجھا فني، غایتھا الذات. أنھا في فكرتھ عن أن "
  نظرة مستوحاة من الحیاة".

ووضع ھذه الرؤیة المنھجیة في أساس فلسفتھ القومیة. وانطلق بذلك مما 
اسماه بعبقریة اللغة، التي وجد مثالھا في العالقة بین الصوت الطبیعي والخیال 

على اللغة العربیة مبدأ شامال. وتوصل في  المرئي. بحیث نراه یجد في تطبیقھ
نھایة المطاف إلى انھ إذا "كانت العقیدة توحي بمبدعھا الفنان، فلماذا ال یوحي 
االنسجام بین ظواھر اللغة بعبقریة امة مبدعة وموجھة؟". من ھنا منطلقھ عما 

موذج األمة العربیة ولغتھا. بحیث یجري دراستھا على ناسماه بدراسة العالقة بین 
البالیونتولوجي! وھي دراسة لھا طابعھا المفارق، بمعنى أنھا تضع مھمة دراسة 
اللغة بالضد من منطق الثقافة(!)، إال أنھا تتمتع بمنطقھا الذاتي عند االرسوزي. 
فالعربي حالما یقوم بدراسة لسانھ دراسة تولیدیة (عضویة)، وحالما ینجز ذلك 

قت فیھا ھذه التجلیات عبر سیطرة األمة على ببعثھ الموجات التاریخیة التي تحق
القدر (الطبیعة)، حینذاك تنكشف لھ ماھیة أمتھ. وعندھا "یرتقي بھذا الكشف من 

  الناسوت إلى الالھوت".
لیس لھذا السمو "المیتافیزیقي" عالقة بالدین واألدیان، لكنھ ال یقل إیمانا 

المعذب بالبحث عن عروة عنھما بمعاییر الغلو السابح في غیوم الوھج القومي 
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الخلود. ومن ثم الخروج من حالة الموت الفعلیة التي كان االرسوزي یتحسسھا 
فیما حولھ من أحوال األمة في روحھا وجسدھا، أو في ناسوتھا والھوتھا. ولیس 
مصادفة أن یبحث االرسوزي في اللغة، وذلك ألنھا النموذج المعقول لعالم "المأل 

تناسقا وتجانسا وسموا وعلوا. وال ینعزل ذلك عن أصول األعلى"، أي األكثر 
األمم ومصیرھا. إذ لكل امة أصیلة وجھتھا، كما یقول االرسوزي. و"وجھة األمة 
العربیة الحیاة نفسھا. فمن الحیاة استوحت نظرتھا، وبالحیاة اقتدت في صبوتھا، 

یا". ووضع حتى أن نظرتھا الرحمانیة ھذه تظھر على مؤسساتھا ومفاھیمھا العل
ھذه الفكرة في أساس موقفھ من فكرة الخلود، بوصفھا النفي النظري للواقع بمعاییر 
الواجب والمعنى. إذ لیست فكرة الخلود عند االرسوزي ھنا سوى فكرة االستمرار 

  الثقافي المبني على أساس إبداع اللغة وإعادة إنتاج صورھا ومعانیھا وخیالھا. 
خاص فیما یمكن دعوتھ بفلسفة إرجاع الوعي إننا نقف ھنا أمام نموذج 

التاریخي بكافة مستویاتھ إلى جذر العربیة، ومن ثم تحویلھا إلى مصدر ومعین 
للرؤیة المستقبلیة. وبالتالي النظر إلى كل ما جرى إنتاجھ من متناقضات على 
مستوى الوعي واإلنتاج بوصفھا إبداعھا الخاص. وینطبق ھذا أیضا على ما 

حقیقتھا بوصفھ خروجا على منطقھا الذاتي. األمر الذي كان یحتوي  یتعارض مع
  في ذاتھ على بلورة شعار (امة عربیة واحدة ذات رسالة خالدة). 

لقد احتوى ھذا النموذج من التأسیس والرؤیة على ما یمكن دعوتھ بمفارقة 
اللغة  الفلسفة اللغویة القومیة نفسھا عند االرسوزي. وھي مفارقة تتموج في فلسفة

محاولتھ جعل اللغة أساسا  فقد كانت كما بلورھا االرسوزي نفسھ. وفلسفة القومیة
للفكرة القومیة بحد ذاتھا خروجا على معاییر الصنمیة (الالعقالنیة بمختلف 
نماذجھا ومستویاتھا). إذ نعثر فیھا على إدراك القیمة الفعلیة للغة بموازاة تأسیس 

الوحدة الجدیدة لملكوت الفكرة وملك الواقع في جبروت  قیمتھا النظریة، كما لو أنھا
اإلرادة الحیة للغة ودورھا الضروري في رسم معالم الوجود والمستقبل. انطالقا 

اللغة بحد ذاتھا منطق، رغم ما في المدخل الذي یعتبرھا مصدرا لكل شيء من أن 
ال أن ھذه من إمكانیة تأصیل أوھام ال تحصى بما في ذلك "منطق" االنغالق. إ

اإلشكالیة وغیرھا مثل السبب القائم وراء التعارض الفعلي بین اللغات وآثارھا، 
وكذلك عدم تطابق نطق اللغة مع منطق الروح الثقافي، وانھ إذا كانت اللغة تستمد 
وجودھا من الحیاة وتتطابق معھا، بوصفھا الصفة الجوھریة للعبقریة العربیة 

صیل، فمن أین یظھر خلل االنحراف عن منطقھا وخصالھا الذاتیة وتمیزھا األ
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الذاتي وأصولھا وجذورھا وما إلى ذلك. إال أن ھذه اإلشكالیات ومختلف نماذج 
االعتراضات المنھجیة والشكوك المنطقیة والنقد والتفنید الواقعي والتاریخي 
بمختلف مستویاتھ ومعطیاتھ ال تمتلك قیمة معنویة ومنھجیة بالنسبة لفلسفة 

سوزي بھذا الصدد. وذلك الن المتناقضات بالنسبة لھ ھي من إنتاج العقل االر
  العابر، بینما حكمة العربیة تقوم في تجاوزھا فكرة المتناقضات. 

لقد اغرم االرسوزي حد الجنون بفكرة بعث األمة العربیة، بحیث أنتج لنا 

كبرى التي الحقا جنون البعث. والجنون كما یقال فنون. ومن بین احد نماذجھ ال

تماھت مع شخصیة وإبداع وحقیقة االرسوزي تقوم في ربط فكرة البعث القومي 

فكرة البعث (القومي) عند االرسوزي ھو العربي برسالتھ الخالدة. والمقصود ب

"العودة إلى ینبوع حیاتنا القومیة، إلى عبقریة امتنا التي أبدعت لغتنا، عرقنا، 

  تقالیدنا، عاداتنا، فنوننا". 

أن مضمون الرسالة العربیة التي یتكلم عنھا االرسوزي ھي الرسالة  غیر

اإلنسانیة. وبالتالي، فإنھا توحد في ذاتھا الطبیعي واإلنساني، وذلك ألنھا قومیة 

حقیقیة. ووضع ذلك في فكرتھ القائلة، بأنھ حالما یجري استكمال شروط اإلنسانیة 

لتراث وفقھھ والعمل بھ بما والطبیعیة في الكیان العربي، أي الرجوع إلى ا

یستجیب للطبیعي (المعلوم علمیا)، حینذاك نتمكن من "خلق ثقافة إنسانیة رفعتھا 

على مقیاس فسحة قاعدة حیاتنا في الطبیعة. وعندئذ نتمكن من ردع الثقافة الحدیثة 

عن شططھا في فھم اإلنسان كما ردعنا العلم الحدیث عن شططنا في فھم 

وأنھا مھمة ترتبط بموقع العرب "في أسرة اإلنسانیة" التي الطبیعة". السیما 

یرفعھا االرسوزي إلى مصاف موقع "االبن البكر في العائلة المالكة"(!). فھي 

"امة وسط بمعنى االعتدال، أو القرب من الینبوع، ومن الكمال الذي ھو المثل 

سالة والوالیة األعلى المتجلي في الرسالة حینا بعد حین". األمر الذي "جعل الر

متالزمین في تاریخ األمة العربیة". وذلك الن األمة العربیة (ولغتھا) "شجرة 

  سحریة جذورھا في المأل األعلى وتجلیاتھا في الطبیعة".

ذلك یعني أن فكرة الرسالة والمرحلة التاریخیة التي تشكل خاتمة الحركة 

ة المیتافیزیقیة عن الخلود والفعالیة نحو الصمیم، لیست إال المظھر الواقعي للفكر
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التي تمثلتھا األمة العربیة منذ أوائل نشوئھا وجسدتھا بصورة نموذجیة في لغتھا. 

بعبارة أخرى، إن فكرة الرسالة العربیة عند االرسوزي مرتبطة بفكرة الخلود، أو 

تمثل األمة العربیة لروح الفكرة السامیة (المتسامیة) عبر دعوتھا لالعتدال. 

الفكرة ضمن سیاق ال یخلو من تأویل لغوي سیاسي ثقافي یستقیم مع  ووضع ھذه

مضمون المنھج الفلسفي الذي اتخذه في الموقف من تأسیس فكرة البعث القومي 

اآلري. مع إنھما  –والرسالة الذاتیة. فنراه ینطلق من اختالف بل وتضاد السامي 

إلنسانیة الطبیعیة والمأل ینتمیان للجنس األبیض(!). إنھما یمثالن قطبي الثقافة ا

األعلى، كما یقول االرسوزي. فالسامیون من سما، یسمو، أسمى، اسم. أنھم أوالد 

السماء وتصبوا إلیھا نفوسھم. كما انبثقوا عنھا، والیھا ینتھون كغایة لھم. أما 

صورتھم المحققة بھا، أي المأل األعلى، فإنھا الخلود. بینما اآلریون ھم أبناء 

األسطورة الیونانیة. وبغض النظر عن تباین أسس ھذه المقارنة من  األرض حسب

  حیث المنھج، إال أنھا تنتمي إلى منھج اعم وھو التأول الشامل. 

لقد بلور االرسوزي ھنا نموذجا أصیال للرؤیة الثقافیة البحت. وھنا تكمن 

مھا الخاص القیمة التاریخیة والفكریة الكبرى لفلسفتھ القومیة. وھي فلسفة لھا نظا

والصارم أیضا. إنھا تخضع لمنطق الكلمة كما اكتشفت بنیتھا في القاموس، فجعل 

منھ مفتاح الوجود في كل مستویاتھ. ومن ثم فھي اقرب إلى رؤیة شاعریة وأدبیة 

منھا إلى نظرة فلسفیة عقالنیة، كما أنھا منظومة فلسفیة ال شعر فیھا وال أدب غیر 

  قومیة "أبدیة".حدس الروح الباحث عن حلول 

) بصدد الفكرة ١٩٦٨-١٨٧٩بینما شكلت آراء ومواقف ساطع الحصري (
القومیة التعبیر النموذجي عما یمكن دعوتھ بتأسیس وعیھا الذاتي. إننا نعثر في 
تأسیسھ النظري للفكرة القومیة على تولیف خاص للفكرة السیاسیة والفكرة التربویة 

تولیف من خالل دراسة نقدیة للتاریخ العربي في الفكرة القومیة. واستمد ھذا ال
والتاریخ العالمي وخصوصیة الفكرة القومیة الحدیثة، وتاریخ الدولة العثمانیة 
وأثرھا بھذا الصدد. إذ ال نعثر في كل كتابات الحصري على تأثیر مباشر 
بالفلسفات األوربیة المؤسسة للفكرة القومیة. بل على العكس من ذلك نراه یقف في 
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االت عدیدة موقفا نقدیا تجاه توظیفھا المباشر بالنسبة لتأسیس وتطبیق الفكرة ح
القومیة العربیة. والحالة الوحیدة، أو االستثناء الوحید ھو ما قام بھ من استعمال 
ایجابي لبعض آراء شوبنھاور ومقارناتھ في بعض مواقفھ. ولیست لھذه األفكار 

طي لنا إمكانیة القول، بان الحصیلة النظریة عالقة بتأسیس الفكرة القومیة. مما یع
للفكرة القومیة التي سعى الحصري لتأسیسھا مبنیة من حیث الجوھر على رؤیة 
نقیة علمیة تاریخیة وتتسم بقدر كبیر من الواقعیة. ولیس مصادفة أن یكتب 

مؤلفاتھ التاریخیة الھامة عن تاریخ السیطرة العثمانیة في العالم  أحدالحصري 
  بي. العر

انطلق الحصري من أن القومیة أصبحت من أھم العوامل التي تؤثر في 
تطور الدول وتكّون األوطان منذ أوائل القرن التاسع عشر. ذلك یعني أنھا ظاھرة 
تاریخیة واجتماعیة وسیاسیة جدیدة. وإذا كان الحصري یجمع ما یدعوه بالعوامل 

ل والمنشأ (سواء كان حقیقة أو الجامعة للقومیة في كل من االعتقاد بوحدة األص
وھما)، والتشابھ في العواطف والعوائد، والتماثل في ذكریات الماضي ونزعات 

إلى مصاف   الحال وآمال المستقبل، فانھ رفع عامل االشتراك في اللغة والتاریخ
األصل فیھا. لھذا نراه یتكلم عما اسماه بعناصر اللغة الواحدة والثقافة الواحدة، 

األكثر جوھریة في القومیة. بل ونراه الحقا یضع اللغة في أساس ما اسماه بوصفھا 
بالحقائق الكبرى للفكرة القومیة العربیة التي ینبغي اإلیمان بھا. ووضعھا في عبارة 

  تقول، بان "جمیع البلدان التي یتكلم سكانھا باللغة العربیة ھي عربیة".
ري من كونھا أھم الروابط تنبع أھمیة اللغة بالنسبة للقومیة عند الحص

المعنویة. وذلك الن حیاة األمم تقوم على اللغة، كما یقول الحصري. وبالتالي، فھي 
روح األمة وحیاتھا. أنھا بمثابة محور القومیة وعمودھا الفقري. وھي من أھم 
مقومات شخصیتھا. وإذا كانت اللغة من أھم عناصر الثقافة، فان ذلك یعني أنھا 

االستمساك باألصول كما أن وجوب  من جمیع العناصر األخرى. األعمق جذورا
"ھي أھم وأعمق األصول  التاریخیة للثقافة ینطلق من االعتقاد القائل، بان اللغة

وبھذا یكون الحصري قد سار ھنا بأثر  التاریخیة للثقافة" كما یقول الحصري.
ویة. من ھنا من خالل توحید فكرة اللغة والتاریخ بصورة عض االرسوزي ولكن

حیاة األمم بلغتھا وشعورھا بتاریخھا. بعبارة أخرى، إن اللغة والتاریخ قولھ، بان 
ھما بمثابة الحیاة والشعور، أي الوحدة الحیة الفاعلة للوجود. وبالتالي، فان األمة 

  ھي التي تتمتع بوحدة اللغة والتاریخ بوصفھا كیانا حیا. 
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الذاتي (القومي) بالنسبة لحصري ھو إن إدراك القیمة التاریخیة للتاریخ 
الوجھ اآلخر للرؤیة المستقبلیة. من ھنا رده النظري على فكرة انعدام "وحدة 
التاریخ" العربي. وال یعني ذلك سوى انقطاعھ المتكرر. وبالتالي ال یمكن الحدیث 
عن تاریخ عربي موحد. وكتب بھذا الصدد یقول، بان "وحدة التاریخ" ال تتحقق 

خ امة أو دولة من الدول. وعندما نقول "وحدة التاریخ" فالمقصود بھا في تاری
"الوحدة النسبیة والغالبة التي تتجلى في أھم صفحات التاریخ، والتي أوجدت ثقافة 
األمة األساسیة، وأعطتھا لغتھا الحالیة وطبعتھا بطابعھا الخاص". ویحتوي التاریخ 

ؤیتھا على وحدة لغتھ وثقافتھ الذاتیة، العربي على ھذه الوحدة الحیة التي یمكن ر
أي كل ما طبعھا بطابعھا الخاص. لكن التاریخ العربي، شأن كل التواریخ الكبرى 
یحتوي، بفعل امتداده وعراقتھ وتنوعھ الھائل وصراعاتھ وصعوده وھبوطھ. من 
 ھنا مھمة إعادة كتابتھ بالشكل الذي یبرز وحدتھ الداخلیة، أي إعادة كتابتھ بطریقة

  تحتوي بقدر معقول ومتناسب على وحدة القومي والعلمي. 
إن البحث عن نسبة معقولة ومقبولة بین القومي والعلمي في كتابة التاریخ 
عند الحصري لیست إال الصیغة التي تتوحد فیھا الرؤیة العلمیة الدقیقة ووحدة 

ة للماضي التاریخ من اجل صنع األنا المشتركة بمعاییر الرؤیة الدقیقة والعملی
والحاضر والمستقبل. وضمن ھذا السیاق یمكن فھم مطالبتھ بما اسماه بكتابة 

  التاریخ العربي"بعقلیة غربیة ونزعة قومیة". 
مما سبق یتضح، بان مساعي الحصري لتوحید التاریخ القومي ھو االستكمال 

دد في الضروري لوحدة اللغة والتاریخ الجوھریة في تأسیسھ للقومیة. لھذا نراه یش
معرض رده على االتھامات والنقد الفكري من جانب أولئك الذین وجدوا في أرائھ 
إبعادا للدین من الفكرة القومیة، قائال، بان نفي تھمة الدینیة والالدینیة عن القومیة 
یستلزم استكمالھا بفكرة أخرى وھي "أن القومیین یعتقدون بوجوب االستمساك 

لكنھم یعتقدون بان أھم وأعمق األصول التاریخیة باألصول التاریخیة للثقافة. 
للثقافة ھي اللغة". وال یعني ذلك من الناحیة النظریة سوى محاولة تنقیة الفكرة 
القومیة من كل العوارض المحتملة عبر إرجاعھا إلى أصولھا المجردة. كما سعى 

بحیث  االرسوزي إلى ذلك أیضا. من ھنا مطالبة الحصري بتدریس التاریخ العربي
ال یخضع العتبارات الدین والدعایة وما شابھ ذلك، بل من اجل "المصلحة 

  القومیة". وذلك لما في ذلك من خفي وعلني، مباشر وغیر مباشر على المستقبل.
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فالتاریخ بالنسبة للحصري لیس ماض ومستقبل بل وكینونة كامنة في فكرة 
حدث عما یمكن دعوتھ بالرؤیة األثر الفاعل للتاریخ في المستقبل. من ھنا نراه یت

المستقبلیة المتفائلة. وكتب بھذا الصدد یقول، بان المتشاءم یمكنھ الرجوع إلى 
التاریخ بشكل عام ودراسة تواریخ النھضات القومیة الحدیثة. واستكمل ذلك بفكرة 
تقول، بان األمة العربیة وصلت إلى أرقى درجات الحضارة (فیما مضى) وكانت 

علم في العالم خالل عھد طویل. ولعبت دورا ھاما في تاریخ تقدم أقوى منار لل
البشر لم یتیسر مثلھ إال لبضعة أمم. وال یعقل وال یمكن أن تصبح غیر قادرة على 

  النھوض.
إن توصل الحصري إلى وحدة التاریخ واللغة الجوھریة بالنسبة للقومیة، لم 

أن یجعل منھا أصوال في یعن إھمال غیرھا من العنصر الضروریة. لكنھ حاول 
الفكرة القومیة أیضا. وقد أكد الحصري على أن القول بأھمیة وجوھریة اللغة 
والتاریخ بالنسبة للقومیة ال یعني أنھا العناصر الوحیدة. لھذا نراه یضیف إلیھما 
خمسة عناصر أخرى وھي كل من الدین والدولة واالقتصاد والتراب والدم. لكنھا 

  ة، أي لیست جوھریة.تبقى عناصر إضافی
لم یجد الحصري في أیة تجربة قومیة نموذجا أو مثاال، ال من حیث التأسیس 
النظري وال من حیث أسلوب التطبیق. لھذا نراه یقف بقدر واحد من البعد من 
التجارب األوربیة، وباألخص في نماذجھا النظریة الكبرى (األلمانیة واالیطالیة 

دد یقول، بان الفكرة القومیة العربیة ال یمكنھا أن والفرنسیة).  وكتب بھذا الص
تكون كاألوربیة، بسبب كون القومیة األوربیة نشأت من اإلقطاع. بینما ال إقطاع 
في العالم العربي بالمعنى األوربي. كما یمكننا العثور في ھذه الرؤیة النقدیة على 

في العالم العربي، نقد مبطن للفكرة الماركسیة الواسعة االنتشار بین مقلدیھا 
وباألخص بین األحزاب الشیوعیة. بمعنى انھ یستكمل بھا ھنا نقد الفكرة الماركسیة 
عن جوھریة االقتصاد والدولة المركزیة بالنسبة للقومیة. فقد وجد في ھذا التفسیر 
تحزبا أیدیولوجیا صرف ال عالقة لھ بالواقع بشكل عام والعربي بشكل خاص. 

ینف أو یھمل دور االقتصاد ولدولة بالنسبة للقومیة، إال انھ غیر انم الحصري لم 
یفرق بین الفكرة "النموذجیة" المجردة عن القومیة وبین حقیقتھا التاریخیة 
وأصولھا. ذلك یعني انھ أراد ھنا أیضا نقد الفكرة الماركسیة التي تربط األمة 

ي ال تلزم الفكرة بفكرة الدولة واالقتصاد بوصفھا إحدى النظریات األوربیة الت
  القومیة العربیة بإلزام منطقي أو نموذجي بأي حال من األحوال. 
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إن تأسیس الفكرة القومیة بالنسبة للحصري لم یكن مبنیا على أساس 
أیدیولوجي صرف، وال على أساس المصلحة العابرة وال حتى على أساس 

لقومیة العربیة التطبیع. لھذا نراه یؤكد على أن عدم إدراجھ األرض في فكرة ا
ینطلق من واقع العالم العربي المعاصر. وان ما قام بھ ھو نتاج تأمل ودراسة لواقع 
وتاریخ األمم. ذلك یعني انھ نظر للفكرة القومیة على أنھا مشروع أیضا. وبالتالي، 
فان االنجازات النظریة للفكر، أیا كانت مصادره، ھو نتاج تأمل التجارب القومیة 

المحدودة. ومن ثم ال قانون ملزم وصارم فیھا. ومن ثم ال ینبغي  أو التاریخیة
جعلھا قواعد ترتقي إلى مصاف القاعدة المنطقیة المجردة والعامة. أما الحد 
األقصى لھا بھذا الصدد فھو إمكانیة أن تكون دلیال على رؤیة تاریخیة ثقافیة 

طقیة العامة أو الكونیة. تقترب أو تبتعد من إمكانیة بلوغ مستوى وطابع الفكرة المن
لھذا نراه یشیر إلى أن آراءه الخاصة أو حصیلة استنتاجاتھ بصدد عدم إدخالھ 
األرض والدم والدین واالقتصاد وحتى الدولة في أصول القومیة، ھو نتاج أبحاثھ 

  العلمیة ال تأثرا بنزعتھ القومیة.
ذاتھا خارج كل لقد أراد الحصري القول، بان األمة العربیة كینونة قائمة ب

التأویالت والتفسیرات "العلمیة" واألیدیولوجیة المحتملة التي تحاول أن تربط 
الفكرة القومیة بشيء غیر ذاتھا. كما أن حالة االختالف والتباین الواقعیة بین 
الوطنیة والقومیة في العالم العربي ال عالقة جوھریة لھا بفكرة األمة العربیة، بقدر 

  بعاد العملیة المباشرة للفكرة القومیة السیاسیة. ما أنھا تمس األ
لقد أراد الحصري إبراز وتأسیس أھمیة الموقف من الفكرة العربیة القومیة 
عبر رفعھا إلى مصاف المرجعیة النظریة والعملیة. من ھنا تدقیقھ للكلمة والعبارة 

لھذا نراه ألنھا تعكس بقدر واحد منھج الرؤیة ومنطق االحتماالت الكامنة فیھا. 
یقف بالضد من عبارة وفكرة "الشرق األوسط" وأمثالھا. وطالب بترك فكرة 

 "الشرق األوسط" والتمسك بفكرة "العالم العربي". 
وضمن ھذا السیاق حدد موقفھ وفكرتھ من "الوحدة اإلسالمیة". إذ اعتبرھا 

سید في فكرة طوباویة. ولم یجد في صیغتھا التاریخیة األولى نموذجا قابال للتج
العالم المعاصر. والقضیة لیست فقط في كون الوحدة السیاسیة التي وجدت في 
صدر اإلسالم لم تقو على تقلبات األیام مدة طویلة، بل وألنھا لم تتحقق آنذاك رغم 
بساطة وسذاجة الحیاة. أما في العالم المعاصر، فان الحیاة اشد تعقیدا، كما أن 

ة التقالید. وبالتالي، فان الدعوة للوحدة العلوم والصناعات خرجت من سیطر
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اإلسالمیة (بالضد من الوحدة العربیة) ما ھي إال "دعوة شعوبیة أو انخداع السذج 
بتصدیق كل ما یقدم لھا مقرونا بالدین". وبالحصیلة توصل الحصري إلى أن 
الوحدة اإلسالمیة مستحیلة دون الوحدة العربیة. بینما الوحدة العربیة ممكنة 

روریة. وبالتالي، فان "من یعارض الوحدة العربیة یكون قد عارض الوحدة وض
اإلسالمیة أیضا. أما من عارض الوحدة العربیة باسم الوحدة اإلسالمیة أو بحجة 

  الوحدة اإلسالمیة، فیكون قد خالف ابسط مقتضیات العقل والمنطق".
س منظومة للرؤیة إننا نقف ھنا أمام دورة جدیدة للمفاھیم والقیم مھمتھا تأسی

القومیة تجعل من العروبة مبدأھا وغایتھا، ومن اللغة العربیة التاریخ الذاتي 
عناصرھا الجوھریة. وتحقیق ذلك عبر تحقیقھا في برامج التربیة والتعلیم وغرسھا 
في الوعي والضمیر. األمر الذي جعل من تنظیره بھذا الصدد الصیغة األولى 

وذلك ألنھا سعت لتحقیق ما تصبو إلیھ عبر الفكرة للفكرة القومیة الثقافیة، 
التربویة. وھذا بدوره كان یحتوي على ما یمكن دعوتھ بالتنویر المنظومي األول 
في تاریخ الفكرة القومیة العربیة من خالل إعالء أولویة وجوھریة العلم في 

  تأسیسھا النظري وتطبیقھا العملي.
خل الفكرة القومیة ضمن منظور ) فقد اد٢٠٠٠-١٩٠٠قسطنطین زریق ( أما

ذلك موال عن  نیكالرؤیة الحضاریة، أي ضمن منظور الرؤیة الفلسفیة. ولم 
نوعیة الخراب الذي تعرض لھ العالم العربي في نكباتھ ونكساتھ وھزائمھ على 

إذا كانت المصاعب والمصائب تلعب أحیانا دور االبتالء امتداد القرن العشرین. ف
قلب واإلرادة، فان النكبات الكبرى عادة ما تحرق الوعي لتسلط الضروري لتنقیة ال

لھیبھ على مسار الوعي الذاتي. عندھا یمكن للمصیبة أن تصبح سببا لإلرادة 
الفاعلة، والنكبة مصدرا للمحبة المبتالة بفكرة االلتزام الوجودي نفسھ. وقد تكون 

. بمعنى إننا نعثر في ھي الحالة األكثر تعبیرا عن شخصیة وإبداع قسطنطین زریق
  فكرتھ القومیة عن انعكاس خاص لھذه الحالة.

فمن الناحیة الزمنیة كان قسطنطین زریق ابن القرن العشرین، أي قرن 
الصیرورة الجدیدة للعالم العربي الحدیث. أما من الناحیة التاریخیة فقد كان ولید 

والتاریخ، أي في رؤیتھ النكبتین! األمر الذي نعثر علیھ في الوحدة الخفیة للزمن 
وموقفھ النقدیین من نكبات العالم العربي، ومقترحاتھ المتعلقة بمشروع البدائل 
الضروریة للمستقبل. وما بینھما تراكمت فكرتھ القومیة بوصفھا فكرة تاریخیة 
ثقافیة (حضاریة). وفیما لو أردنا اختصار كل ھذا المسار الدرامي الخفي لنظریتھ 
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ممكن وضعھ بعبارة تقول: انھ أحب قومیتھ زمن المصائب، وأدرك القومیة فمن ال
واقعھا  زمن النكبة، وسعى لترمیم وعیھا التاریخي والثقافي بوصفھ الشرط 
الضروري لتكاملھا القومي. ووجد ذلك انعكاسھ وتعبیره في رؤیتھ الخاصة للفكرة 

ھا جوھر المشكلة القومیة من خالل إبراز وإفراز إشكالیة األبعاد الحضاریة بوصف
ول من بین مؤسسي الفكرة القومیة العربیة. وبھذا یكون قسطنطین زریق األ

فكرة القومیة العربیة بمعاییر الرؤیة الحضاریة (أي الثقافیة). ومن ثم وضعھ 
االرتقاء إلى مصاف المتطلبات والتحدیات التي تفرضھا الحضارة المعاصرة، 

إلدراك معنى وحقیقة ووظیفة الفكرة القومیة  بوصفھا الصیغة العقالنیة والواقعیة
تركیزه على فكرة وعي بالنسبة للعالم العربي المعاصر. ووجد ذلك انعكاسھ في 

   الذات التاریخي وتأسیسھا العملي.
(نحن والتاریخ)، الذي وضع فیھ ولیس مصادفة أن یشیر في مقدمة كتابھ 

ما یكتبھ "لیست فلسفة التاریخ"،  الرؤیة التاریخیة، إلى أن الصیغة األولیة ألھمیة
" دعا إلیھا "النظر في الواقع العربي واختباره ومجابھة تبل ھي "مطالب وتساؤال

المشكالت الفكریة التي تنجم عنھ". بعبارة أخرى، أن األولویة في الرؤیة التاریخیة 
ة تضع مھمة إدراك الموقع الذاتي في التاریخ المعاصر عبر اختبار ما فیھ ومواجھ

اإلشكالیات الفعلیة الكبرى القائمة فیھ وأمامھ. ومع انھ أشار إلى أن ما یریده أیضا 
ھو "محاولة تلمس األسئلة الھامة التي تثیرھا عالقتنا بماضینا"، إال أن القضیة 
الجوھریة ظلت تحوم حول كیفیة وضع التاریخ العربي المعاصر وإشكاالتھ في 

ھنا إدراكھ لقیمة الرؤیة التاریخیة. فقد كتب بھذا صلب الرؤیة المستقبلیة أیضا. من 
كأفراد وكأمة إذا أردنا أن نحیا من أن نجابھ التاریخ".  الصدد یقول، بأنھ "البد لنا

ووضع ھذه المجابھة ضمن سیاق التاریخ العالمي الحدیث أو ما اسماه بواقع 
إلى مصاف  اإلنسانیة الحاضر. وال یعني ذلك سوى رفع مھمة وعي الذات القومي

المعاصرة. بمعنى إجراء المقارنة التاریخیة بمعاییر الحاضر من اجل فھم الماضي 
والحاضر والمستقبل. ومن خاللھ یمكن تحدید مھمات الوعي القومي. من ھنا غلبة 
"المطالب والتساؤالت" على اإلجابة والتأسیس النظري للتاریخ القومي. إال أننا 

تمیز، رغم بساطتھ، لفكرة وعي الذات التاریخي نعثر فیھا على تأسیس خاص وم
بوصفھا فكرة عملیة سیاسیة وثقافیة حضاریة. وضمن ھذا السیاق یمكن النظر 
إلیھا باعتبارھا إحدى النماذج النظریة األكثر رقیا لتأسیس الفكرة القومیة العربیة 

  الحدیثة.
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تربیة الرؤیة وفیما لو أجملنا الحصیلة الفكریة لھذه القواعد الضروریة في 
التاریخیة، أو المواقف المنھجیة من التاریخ، فان غایتھا ترمي إلى صنع وتوسیع 
مدى ما دعاه زریق نفسھ بالثقافة التاریخیة، بوصفھا وعیا ذاتیا عملیا. بعبارة 
أخرى، أن الرؤیة التاریخیة العمیقة ینبغي أن تسھم في صنع "ثقافة تاریخیة". لھذا 

ه "الثقافة التاریخیة"، باعتبارھا "الخالصة التي یجنیھا اإلنسان نراه یحدد مفھوم ھذ
من جھده في استكشاف الماضي. وبھذا الصفة یكون عامال فعاال في تكییف نظرتھ 
وتعیین اتجاھھ بالنسبة إلى الحیاة بأكملھا: ماضیا وحاضرا ومستقبال". ذلك یعني، 

ن مقدمات عقلیة نقدیة علمیة أن التاریخ یحتوي على إمكانیة العبرة المستنبطة م
ھادفة من حیث أبعادھا العملیة. ونعثر على ذلك في محاولتھ تكثیف ھذه العبرة 

ھذه "الثقافة التاریخیة" في الفكر والنفس. وحصرھا  أثرالنظریة من خالل إبراز 
ھنا أیضا بجملة فوائد عملیة كبرى لعل أھمھا ھو أنھا توسع اختیار اإلنسان 

سبیل إدراك الذات، وتشیع في نفسھ شعور الحرمة، وتعمل على  وتعمقھ، وترسي
تركیز الفرد واألمة وتوطید كیانھما، كما أنھا تعمق فیھ نقد الذات والماضي، 

  التحرر. تصنع أداةوأخیرا أنھا 
ذلك یعني انھ وجد في "الثقافة التاریخیة" القوة الفكریة والروحیة القادرة 

جتماعیة والقومیة بمعاییر الرؤیة العقالنیة على توحید الذات الفردیة واال
واإلنسانیة. وذلك ألنھا تشكل أساس االختبار العقلي والنقدي لتجارب األفراد 
واألمم والثقافات. فھو األسلوب الضروري الذي یجعل من الذات الفاعلة والعاقلة 

  جزء من كل حلقات السلسلة الضروریة للوجود اإلنساني. 
مجرى تحلیلھ لھذه القضایا والجوانب والمستویات إلى  فقد توصل زریق في

انھ متى كانت الحضارة حیة ناشطة، كما كان الحال بالنسبة للحضارة العربیة 
اإلسالمیة على سبیل المثال، جاء تفاعلھا مدعاة للنمو واإلثمار. وبالعكس متى 

الحدیث  كانت الحضارة ضعیفة أو منحلة، كما ھو الحال بالنسبة للعامل العربي
المفاھیم الجدیدة یزید من انحالل الحضارة، وقد  أثروغیره من المناطق، فان 

یؤدي إلى زوالھا". ولیست ھذه النتیجة سوى الصیغة النظریة المبنیة على أساس 
تأمل ونقد الحالة التاریخیة للعالم العربي الحدیث فیما یتعلق بإشكالیة األصالة 

مصاف األبعاد العقالنیة الشاملة للقضیة القومیة  والتقلید. غیر أنھا مرفوعة إلى
  الحدیثة. 
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لقد أراد قسطنطین زریق القول، بان إشكالیة القومیة العربیة الحدیثة ھي 
إشكالیة األصالة. وأن إشكالیة األصالة ھي إشكالیة الوعي التاریخي، وأن إشكالیة 

ت القومیة العربیة الوعي التاریخي ھي إشكالیة حضاریة. وبالتالي، فأن إشكالیا
الحدیثة ھي إشكالیة الحداثة في فھم األصالة والتاریخ والحضارة. لكنھا حداثة 
الوعي الذاتي أوال وقبل كل شيء، أي أصالة الفكرة القومیة بوصفھا وعیا تاریخیا 

ماھیة  حضاریا جدیدا. ووضع ھذه النتیجة في مقدمة إدراكھ لقیمة وأھمیة تحدید
   بة للعالم العربي.فكرة الحضارة بالنس

إن وضع إشكالیة الحضارة في أساس الرؤیة التاریخیة یحتوي على محاولة 
وضع فكرة "األصالة" القومیة في إطارھا الفلسفي الثقافي. من ھنا فكرة زریق عن 
أن قضیة الحضارة ھي القضیة الكبرى في عصرنا، بل وفي كل عصر، ألنھا 

تلف القضایا القومیة واإلنسانیة. وبھذا تصبح الحیز الذي تنبثق منھ وتنتظم فیھ مخ
  فكرة الحضارة التجلي األكثر نظاما وقیمة بالنسبة للرؤیة التاریخیة. 

لقد كانت ھذه الصیغة التعبیر الوجداني السیاسي الذي یرتقي إلى مصاف 
الحدس القومي. بمعنى انھ یعبر عن الحالة الوجدانیة والرؤیة السیاسیة اآلخذة في 

والتبلور تحت تأثیر الصیرورة الجدیدة للدولة العربیة الجدیدة ونمو فكرتھا النمو 
القومیة الحدیثة. وشأن كل صیرورة من ھذا القبیل ال تخلو من تأثیر التاریخ 
العریق المتغلغل في كل مسام الوعي التاریخي والروحي. من ھنا محاصرتھا 

الجلیة،  لمن ھنا بدائل المستقبالذاتیة بین تاریخ واضح جلي وواقع لم ینتظم بعد. 
ومن ثم صعود الفكرة السیاسیة األیدیولوجیة، بوصفھا البدیل األكثر صالبة وثقة 
ویقینا وإیمانا بما ینبغي. لكن الصیرورة التاریخیة عادة ما تتلذذ بمكرھا العقلي مع 
 فكرة الواجب والالزم لكي تصنع منھما مع مرور الزمن مقوالت قابلة للتنظیم في
بدائل أكثر واقعیة وعقالنیة. وعادة ما یبدأ ذلك بصعود الفكرة النقدیة لینتھي 

  بادراك الحكمة فیما جرى ویجري. ومن ثم وضعھا في أساس الرؤیة المستقبلیة. 
وقد تھذبت ھذه الصیرورة الخشنة بالنسبة لقسطنطین زریق (أو ھذا النمط 

). ولیس مصادفة ١٩٦٧و ١٩٤٨( من التفكیر والفكرة) في مرحلة ما بین النكبتین
أن تظھر اغلب كتبھ النقدیة ومالمح الرؤیة الفلسفیة التاریخیة بأثرھما. من ھنا 
البحث في (معنى النكبة) و(أي غد) نرید و(النكبة مجددا) أي تبلور مالمح 

. األمر ١٩٦٧- ١٩٤٨وعناصر ومفاھیم واتجاھات الرؤیة النقدیة ما بین أعوام 
رة القومیة وجھا آخر لھذه الحالة. ذلك یعني أن الحصیلة الذي جعل من الفك
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الفكریة الجدیدة تكون قد مرت بدھالیز الرؤیة السیاسیة واألیدیولوجیة بوصفھا 
المرحلة ما قبل النقدیة. إال أنھا مع ذلك لم تنف عناصرھا الجوھریة األولیة كما 

ى األقل انھ جرى نقدھا ھي. لقد جرى إعادة تأسیسھا بمعاییر فلسفة التاریخ. أو عل
  وتمحصیھا وتأسیسھا النظري بخلیط من الفلسفة وعلم التاریخ الواقعي.

ولیس مصادفة أن یأخذ قسطنطین زریق بالحدیث ھنا "تاریخ" القضیة 
القومیة. فنراه یشیر إلى أن الحركة القومیة بدأت بفكرة االستقالل السیاسي وتوقفت 

  ن تقوم في تحدید ماھیة القضیة القومیة. عندھا. بینما المھمة الجوھریة اآل
لقد سعى زریق إلى إیجاد صیغة معتدلة أوسع تجمع بین الثوریة والعقالنیة 
قادرة على تخطى حدود التماس السیاسي واألیدیولوجي والفكري من خالل رفعھا 
إلى مصاف الفكرة واألسلوب القادرین على التوحید االجتماعي السلیم والتطور 

كي، أي كل ما وجده في فكرة المستوى الحضاري، أو الصیغة الحضاریة الدینامی
للفكرة السیاسیة وعوارضھا المختلفة والمتنوعة. من ھنا نراه یقر بأھمیة وضرورة 
الفكرة الثوریة والثورة بالنسبة للتطور الحضاري. لكنھ أكد في الوقت نفسھ على 

ابتسار ضریبتھ. وعلى  خطورتھا، انطالقا من أن "لكل اختصار ثمنھ، ولكل
الشعوب التي تختار ھذا الطریق (أول ما علیھا) أن تدرك مبلغ ھذا الثمن وان تقدر 
نتائجھ". وذلك الن للثورة ثمنھا الباھظ. ومنھ ما یتعلق بنظام الحكم. وذلك الن 
الثورة قلما تتفق مع الحریة السیاسیة واألسالیب الدیمقراطیة. أما الثاني، وھو 

  رة، فیكمن في كون الثورة تؤدي إلى االنقسام الحضاري.األشد خطو
لقد تمثل قسطنطین زریق الفكرة القومیة بمعاییر وعي الذات باالستناد إلى 

االرتقاء إلى مصاف جوھریة الفكرة التاریخیة والحضاریة. من ھنا بلورتھ لفكرة 
یست إال المتطلبات والتحدیات التي تفرضھا الحضارة المعاصرة. وھذه بدورھا ل

الصیغة العقالنیة والواقعیة إلدراك معنى وحقیقة ووظیفة الفكرة القومیة بالنسبة 
للعالم العربي المعاصر. األمر الذي جعل من فكرتھ القومیة بقدر واحد نقدیة 

وفي ھذا تكمن قیمتھا النظریة والعملیة. إال أنھا كانت تعاني من ضعف ومستقبلیة. 
ا في األغلب بطابع النصیحة واإلرشاد أكثر مما بطابع التأسیس الفلسفي. مما طبعھ

التفسیر العمیق واألصیل للتاریخ العربي وإدراك نوعیتھ. مع ما رافقھ ذلك من 
موازاة بین النزعة العلمیة والخطابیة، كما ھو جلي في ھیمنة عبارات "ما البد 

ر الماضي منھ" و"ما ینبغي" و"من الواجب" وما شابھ ذلكن في الموقف من تفسی
والواقع. بینما الفكر العمیق فلسفي بالضرورة. بمعنى انھ مبني على مبادئ وقواعد 
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تأسیس الفكرة ولیس على أساس تقدیم النصائح، بما في ذلك أكثرھا سالمة وحكمة. 
فحكمة النصائح فعالة ضمن سیاقھا التاریخي الثقافي. أما العالم المعاصر، فانھ ال 

ي السلوك، بقدر ما یعتبرھا نادرة مفرحة للعقل ومثیرة یقر بالحكمة كمرجعیة ف
للمزاج ومروحة للھموم فقط. وھذه فضیلة لكنھا ال ترتقي إلى صاف متطلبات 
الحكمة المعاصرة بوصفھا منظومة عقلیة وأخالقیة متجانسة، ومن نوع یجمع بین 

فاقھ طرافة الوجدان المعذب ودقة العقل الصارمة في نظرتھ للمسار الواقعي وآ
ما یكون إلى  أقربالفعلیة التلقائیة. بینما كان اغلب ما كتبھ قسطنطین زریق 

مواقف منھا إلى أفكار. وھذا بدوره لیس معزوال عن ھیمنة التقالید شبھ السائدة في 
التفكیر العربي المعاصر، وباألخص في مجرى النصف الثاني من القرن 

التي سادت فیھا النفسیة والذھنیة العشرین، أو بصورة أدق في كل مجرى العقود 
  والفكرة الرادیكالیة بمختلف أشكالھا وأنواعھا.
***  
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وا��يديولوجيات  العق��نيات المبتورة :الباب السادس

  ا��ادي�الية

  

ا ام :ولذا   ت  

  
دت إلیھ إن إحدى الحقائق الجلیة اآلن، بعد مرور قرن من الزمن على ما أ

مختلف نماذج "االجتھاد" المقلد لتقالید العقالنیات األوربیة، تقوم في زرعھا براعم 
ما ادعوه بتقالید المنسوخ والممسوخ في العقالنیات المبتورة، أي تلك التي لم یكن 
بإمكانھا التكامل في منظومات عملیة حیة ومستقبلیة. وذلك الن اجتھادھا في الواقع 

تقلید ظاھر أو باطن لتجارب االغیار. مع أنھا عملت بجد ال غبار لم یكن أكثر من 
علیھ وحمیة كبیرة تجاه كل ما كانت تسعى للبرھنة على صحتھ أو تأسیس 

  ضرورتھ بالنسبة للوعي العربي الحدیث.
وبالتالي، لم یكن بإمكان ھذه "العقالنیات المبتورة" مھما سعت وادعت، من 

الفكریة الكبرى المتراكمة قبلھا، وباألخص  تبالتیارا التأثر المباشر وغیر المباشر
 واألیدیولوجیات واإلصالحیة اإلسالمیة ،عقالنیة الضمیر العربيفیما أسمیتھ ب

  القومیة
من دون  اذاتی تكاملأن تبالنسبة "لعقالنیة الضمیر" العربي یصعب فقد كان 

اللسان وحجج  تفجیر وجدانھا الخاص. فھو اللھب الذي یصفي في حرارتھ بالغة
سان وتحصین األركان) ویصھرھما في سبیكة لما أسمیتھ بطالقة الأو العقل، (

الكلمة الحیة، أي الكلمة الفاعلة، المجردة والملموسة، القدیمة والمحدثة، بوصفھا 
مة، والمعبّرة عن ھمومھا الكبرى تعبیرا عن لسان الحال الفردي واالجتماعي لأل

مة حاضرة تنبع من وجدان المواجھة الحیة مع والصغرى. مما جعل منھا كل
الواقع. حیث تظھر مالمح األنا الفردیة واالجتماعیة بتشدیدھا المعلوم كعالمة على 
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ما ینبغي القیام بھ. وھو المعنى الذي یمكن استشفافھ من وراء العبارة األدبیة التي 
ة وتفّل انطون من انھ إذا كانت "المصائب تسحق النفوس الصغیرفرح كتبھا 

عزائمھا، فإنھا تشدد عزائم النفوس الكبیرة، ألنھا تعلمھا باالختبار ما ال تتعلمھ 
  بسواه. فھي كالعود الطیب الذي ال تنتشر رائحتھ إال متى مستھ نار".

بینما تجلت ھذه المواجھة الوجدانیة عند قاسم أمین عبر تفحصھ تاریخ 
في الفكر والعمل، وجھاد مستمر األمم، الذي وجد فیھ سلسلة صراعات ومواجھات 

بین الحق والباطل، والخطأ والصواب. وبالتالي، فإذا قال الناس عنھ، بأنھ "أتى 
ببدعة تحریر المرأة"، فانھ سوف یجیبھم بكلمة نعم! أتى ببدعة ولكنھا لیست بدعة 

  في اإلسالم، بل في العوائد وطرق المعاملة التي یحمد طلب الكمال فیھا.
یل فقد دفع ھذه المواجھة الوجدانیة إلى مداھا األوسع عندما أما شبلي شم

أعطى لھا بعدا اجتماعیا سیاسیا مباشرا. فقد اتكأ شبلي شمیل على فكرة "كیفما 
تكونوا یول علیكم"، لیرمي لھا إلى میدان المواجھة الضروریة مع االستبداد 

مة، وارتقاءھا والتخلف. وانطلق بذلك من أن الحكومة "ھي مظھر من مظاھر األ
مرتبط بارتقاء األمة". وإذا كان األمر كذلك فال ینبغي االنتظار حتى تكون 

صلح من األمة. وجعلھ ذلك یقول، بان "الحكومات آخر من یذعن أالحكومة 
لإلصالح". من ھنا دعوتھ لضرورة العمل الجماھیري للشعوب واألمم دون 

ن زمنھم قد ولى، وان المستقبل ھو "االلتفات إلى الملوك". وطالب بنبذ الملوك ال
  للفعل الحر النشیط من جانب الشعب.

لیست ھذه الدعوة الوجدانیة للفعل الحر سوى النتیجة المترتبة على عنفوان 
المعاناة الفردیة في محاوالتھا تجاوز حالة االنحطاط واالستبداد إلى عوالم الرقي 

النقدیة للواقع، والتي میزت  والحریة. فقد تراكمت ھذه الدعوة في مجرى الرؤیة
اتجاھات الفكر العربي عموما، بسبب عمق الفجوة بین اإلمكانات والواقع، بین 
اإلخالص للمثال وعقبات تحقیقھ. لھذا كان انتقاد النفس ھو نقد الواقع والسلطة، 
وبالعكس صحیح أیضا. ولیس مصادفة أن یخاطب فرح انطون القرن العشرین 

الم أیھا القرن العشرون"! مطالبا إیاه بتجاوز إنجازات القرن قائال "سر بأمان وس
السالف وأعمالھ الباھرة في االقتصاد والسیاسة والعلوم، وتذلیل ما ولدّه من مشاكل 

  وشرور وفساد بفأس العقل واألدب والدین.
لم تكن الدعوة لتجاز اإلنجازات الكبرى للقرن الماضي (األوربي من حیث 

یغة غیر المباشرة لتجاوز المشاكل والشرور الراسخة في النفس الواقع)، سوى الص
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والواقع، التي دعاھا شبلي شمیل باالنحطاط األدبي والعقلي للشرق.بحیث جعلھ 
ذلك یقول، بان الشرق ھو میت في صورة حي. وانتقد مالمح وتھ في اللغة والفكر 

ا، ھاسف اللغة وبدیعوالثقافة والسیاسة واالجتماع. فنراه یشمئز من االھتمام بسف
ویطالب بتحویلھا إلى وسیلة للفھم وعرض األفكار. وانتقد التمسك التقلیدي 
باألفكار القدیمة وسخافات التعصب الدیني. وانتقد خراب المدن والصناعة 
والتجارة والزراعة. واعتبر التغني بالواقع جریمة. وأشار في رسالتھ المفتوحة 

طان عبد الحمید، إلى أن "األمة العثمانیة قد تقھقرت إلى السل ١٨٩٦التي كتبھا عام 
جدا في حین أن األمم بلغت شأوا بعیدا في الرفعة". بل ووجد فیھا كیان غیر قابل 
للحیاة بسبب تمزقھا الداخلي قومیا ودینیا وطائفیا، وبسبب عدم وجود جامعة قادرة 

ي الدولة والمجتمع. على توحیدھا غیر العلم والعدل والحریة. ھي مبادئ مفقودة ف
فسبب االنحطاط، كما یقول شبلي شمیل، ھو لیس الناس وال المكان وال الطبیعة 
وال الدین، بل النظام السیاسي نفسھ. وبالتالي إذا أردنا معرفة سر عظمة الحضارة 
اإلسالمیة، فانھ یكمن في تقّرب الملوك للعلماء واالھتمام بالعلم وحمایة الرعیة 

كما یقول شبلي شمیل. بینما السلطنة العثمانیة ھي دولة الظلم  والتقّرب منھم،
والجور والفساد والجواسیس والرشوة والضمائر المنحلة ولؤم األخالق والجشع 
والخسة وغیرھا من الصفات الرذیلة. كل ذلك جعل شبلي شمیل یقول، بان الدولة 

أیضا آلفاق التحدیث في كلھا شعوبا وسلطات بید الخونة والمتملقین. من ھنا انتقاده 
السلطنة العثمانیة. إذ اعتبرھا "حركة عسكریة فوقیة" على عكس تجربة الیابان 

 اعتبر تجربةالناجحة والفرضیات السلیمة في الصین، التي توقع لھا النجاح. بینما 
مصر التحدیثیة تسیر في نفس اتجاه التجربة العثمانیة، لذا لم تتخلص، رغم 

ألولیة، من الخلل الجوھري القائم في ضعف تطویرھا للعلوم نجاحاتھا الكبرى ا
والصناعات الدقیقة والتجارة والزراعة. مما جعل من مصر معرضا للمصنوعات 
األجنبیة. وأدى ھذا الواقع المشوه إلى حصول الناس على حریة لم یصنعوا 

أیضا مقدماتھا بأیدیھم. من ھنا "ثورة األفكار" و"ضعف ملكة العمل". ومن ھنا 
 شيءكل  أصبحاالھتمام باألفكار القدیمة وضعف االھتمام بالعلوم الطبیعیة، بحیث 

مستورد، في حین أن االھتمام بالحاضر ھو مصدر ارتقاء األمم، كما یقول شبلي 
شمیل. ولم یجد في ذلك خلال سببھ "شرقیة" العرب وما شابھ ذلك من األحكام 

الغرب األوربي، بقدر ما وجده فیما  والتصورات السطحیة المنتشرة حینذاك في
اسماه "بتراخي النظام وفساد األحكام وانحطاط المدارك العقلیة وفساد المبادئ 
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األدبیة". لھذا اعتبر معارضات الغرب بالشرق على أساس أن الغربیین قوم أشداء 
محبون للسعي والعمل ویخضعون للقانون، بینما الشرقیین قوم غیر أشداء محبون 

واللذات ویخضعون للسلطان وولعون بالتأمل، مجرد عارضات ال أساس للھو 
أسلوب إلزالة خضوع الشرق للغرب ھو النھوض  أفضلعلمي لھا. واعتقد بان 

  األدبي. 
وتوصل فرح انطون إلى نفس النتیجة. ولكنھ أعطى لھا بعدا یقترب في 

باالتحاد بعض جوانبھ من رؤیة "الجامعة الشرقیة". حیث أكد على ما اسماه 
الشرقي المعارض لالتحاد الغربي. ولكن ال بمعنى المواجھة الثقافیة والتقوقع 
الحضاري، بل بمعنى نزع السیطرة والقضاء على خضوع أحدھم لآلخر. وجعلھ 
ذلك یقول بضرورة "تحالف دول الشرق المضطھدة وصیرورتھا یدا واحدة في 

ا "التماسك الشرقي" ضد الذود عن حوضھا والدفاع عن نفسھا". ووجد في ھذ
  الغرب "المبدأ الجدید الواجب على حكام الشرق أن یضعوه نصب أعینھم".

لم تعن معارضة الشرق بالغرب من حیث قیمتھا التاریخیة آنذاك سوى 
معارضة النفس ونقد انحطاطھا الثقافي. بھذا المعنى كانت نتیجة "منطقیة" لوجدان 

"الترقي الغربي". وفي ھذا یكمن سر تعظیم "التخلف الشرقي" حینذاك في مقابلة 
اإلنجازات األوربیة وقیمتھا الحضاریة، ورفض االنعزال واالنغالق أمامھا وعنھا. 
بل على العكس! لقد جرى تحویل إنجازاتھا ونموذجھا العام إلى مرآة لرؤیة النفس 

عقالنیة ومدرسة للعلوم. وھي مواقف نعثر علیھا فیما یمكن دعوتھ بثالوث العلم وال
والتنویر المتغلغلة في مواقف شبلي شمیل وفرح انطون وقاسم أمین وأمثالھم من 

  رجال االنعتاق الوجداني.
دفع االنعتاق الوجداني العارم فرح انطون إلى تجاوز مراحل تاریخیة للفكر 
والواقع. وھو تجاوز كان یحتوي في أعماقھ على الرد غیر المباشر والتنفیذ 

شبلي شمیل عن الطفرة، والطفرة في الكّل، والتدرج في اإلصالح. المباشر آلراء 
وال یغیر من ذلك شیئا تأكیده المتكرر عن االعتدال وعدم التطرف ومحاربة الغلّو. 
وذلك الن فكرة "الوسط الجدید" لم تتقید بالتاریخ الواقعي للعالم العربي، بل 

ي ترجماتھ المختصرة بالتاریخ الوجداني للحریة. ووجد ذلك انعكاسھ حتى ف
لتولستوي ودي ساند وشاتوبریان والكسندر دوما وغوركي وسوفوكلس ونیتشھ 
وبول سیمون وارنست رینان وغیرھم، التي وصفھا مارون عبود بواحدة من 
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حسن إلى أعباراتھ الدقیقة واألخاذة القائلة، بان فرح انطون أساء إلى الكتّاب و
  القراء فیھا.

أن یشحذ الوجدان االجتماعي العربي بالقدر الذي كان لقد أراد فرح انطون 
یقھره وجدان الحریة للصراخ بأعلى صوت. ولیس مصادفة فیما یبدو أن یكتب 

أبو الھول)، و(مصر الجدیدة) و(صالح الدین) (مثل مسرحیات تتمیز بأصواتھا 
"بصراع وغیرھا. كما نراه یناقش "المسالة االجتماعیة الملتھبة في أوربا" المتعلقة 

العمل والرأسمال"، مع إدراكھ بأنھا لیست ملتھبة وال ملحة بالنسبة للعالم العربي 
 آنذاك. 

ووضع ھذه الفكرة أوال في أساس نقده للتعصب الدیني والطائفي. وجعل 
منھا في وقت الحق مقدمة نقده للدین بشكل عام. غیر أن نقده للدین لم یكن إلحادیا، 

 ى فكرتھ عن "الوسط الجدید"، باعتباره اعتداال متغیرا. بل نقدا بناءا، استند إل
فقد اعتقد فرح انطون، بان الظروف قد تغیرت ولم یعد "اإلیمان الحار" ھو 

بل الواجب ھو طلب مساعدة الناس مادیا وروحیا. فھي المكونات  الدیر،حصن 
نتاج باعتباره نتاجا للروح المتسامي والعمران. وھو  الدیر،الجوھریة لحقیقة 

یفترض أن یكون في العالم المعاصر تجسیدا "للوسط الجدید" بوصفھ عدال، 
  وللعدل بوصفھ حریة، وللحریة بوصفھ نظاما، وللنظام بوصفھ علما.

في حین حصر قاسم أمین معنى الحریة فیما وضعھ شبلي شمیل في فكرتھ 
میدان ما عن "الطفرة في الجزئیات"، أي االنقالب الثوري واإلصالح العمیق في 

معین. إذ لم یضع قاسم أمین نصب عینھ مھمة تثویر الدولة والمجتمع في آن 
واحد، بل عزف على ما اعتقده النغم األكثر إیقاعا على إثارة الوجدان االجتماعي. 
إذ اعتقد أن تحریر المرأة ھو معیار الحریة في المجتمع ومحل انحالل االستبداد. 

بجمیع أفرادھا. لھذا لم یربط تحریر المرأة بمسألة وان تحریرھا ھو انتفاع األمة 
الحجاب فقط، الن ھویة المرأة غیر مرتبطة من حیث الجوھر بمسألة وجود أو 
عدم وجود الحجاب، بل مرتبط بكیانھا االجتماعي ومستوى مساواتھا بالرجل. لھذا 
 نراه یتكلم عن ضرورة إزالة الحجاب االجتماعي عن المرأة عبر إشراكھا في

  الحیاة العامة. 
وضع قاسم أمین أفكاره ھذه في كتابھ (تحریر المرأة) وبلور بدیلھا في كتابھ 

) كما لو انھ افتتح بھا القرن العشرین لمصر الجدیدة ١٩٠٠(المرأة الجدیدة) (عام 
وآفاق تحررھا وتطورھا. إذ لیست "المرأة الجدیدة" من حیث حوافزھا الداخلیة 
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دانیة لتحرر مصر الداخلي. مع أن ھذه الرؤیة لم تخل سوى مشروع الرؤیة الوج
من واقعیة في تأملھا ألولویات التحرر. فھو یتكلم عن معیار الحریة وحدودھا 
والجدیدة فیھا بالنسبة للمرأة. ویعتقد بأنھ ینبغي استمداد ھذه العناصر والحدود من 

بھذا الصدد ھي  ترتیب األولویات بالنسبة لإلنسان كما ھو. فاألولویات الكبرى
األعمال التي یحفظ بھا اإلنسان حیاتھ، واألعمال التي تفید عائلتھ، وكذلك األعمال 

  ذات البعد االجتماعي. 
لقد كان ھذا الزعم المتسرع نتاجا لالستالب الثقافي المترامي في مجرى 
تفتح قریحة الوجدان المخلص لما یسعى إلیھ ویریده. ومن ثم فھو مثل "شطح" 

أي انھ كان التجلي األول للحریة، التي شاھدوا مالمحھا ، ال شطح العارفین المرید
في اآلفاق المترامیة من بین شقوق الجدران العتیقة للعثمانیة. مما أدى أیضا إلى أن 
ینظروا إلى األحداث الیومیة ومجریاتھا وآفاقھا بعیون األطفال في "اكتشافاتھم" 

ھذه، بحیث وجد كل منھم في كل ثغرة یراھا حفرة الیومیة. لقد تلذذوا باكتشافاتھم 
ملیئة بالخبایا، وفي كل بركة بحیرة ملیئة بالعجائب، وفي كل شق ممرا 
للمغامرات، وفي كل أخدود واد عمیق لألحالم. لذا نراھم یدخلون أصابعھم في كل 
الشقوق، ویتأملون بأوھامھم الباحثة عن جدید في كل الثغرات، ویمدون أعناقھم 

بین الشقوق الكبیرة لینظروا بعیونھم المتلھفة لرؤیة األفق. حینذاك بدا األفق  من
لھم محدودا في المكان. لھذا حالوا الركض بأسرع ما في طاقتھم للحاق بھ. ولكنھم 

  اصطدموا مع كل حركة إلى األمام بوقوفھم في نفس المكان.
ات القومیة قلیولم یكن ذلك معزوال عن األعماق الشخصیة المبتورة لأل

والدینیة في أواخر المرحلة العثمانیة فقد كان شبلي شمیل وفرح انطون نصرانیین، 
وقاسم أمین تركیا. غیر أن ذلك ال یعني تالزم ھذه المكونات مع صیغ تفكیرھم 
النظري، وذلك الن العثمانیة المتھرئة وسبل تطورھا التاریخي آنذاك جعلت من 

یة في التعامل مع "األنا" و"اآلخر" بمعاییر التجربة المستحیل تجانس الرؤیة المنطق
الذاتیة. إذ ال تجربة ذاتیة للعثمانیة قادرة على تقدیم بدیل عقالني باستطاعتھ تحدي 
الھیمنة األوربیة الصاعدة آنذاك. إذ ال عروبة فیھا وال إسالم ثقافي. بینما ھي 

المتجانسة في العالم مكونات ضروریة للوجدان والرؤیة العقالنیة واإلنسانیة 
العربي. في حین لم تعن مواجھة الدین والدنیا، واإلسالم والعلم، والعالم العربي 
وأوربا، وعزل السلطة الدنیویة عن الروحیة بالنسبة للوعي النظري العربي آنذاك 
سوى إدخالھ في "مدرسة" االجترار غیر المتناھي للزمن، والخروج في نھایة 
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مزیفة، وعلم ال إنتاج فیھ، وعروبة ال حداثة فیھا، وسلطة المطاف "بعلمانیة" 
  دنیویة بال روح.

فقد كان غیاب ھذا اإلدراك نتیجة مالزمة لصعود نفسیة وذھنیة الجدید 
والتجدید الرادیكالیة. مع ما فیھا من كمون خفي وفاعل في تنشیط عناصر الفطام 

یث توجھھا صوب التاریخي مع الماضي. وھي حالة متناقضة وتتأرجح من ح
مختلف االحتماالت الجزئیة. لكنھا تبقى في نھایة المطاف جزء من كّل عاجز عن 
اإلبداع بمعاییر المنظومة التاریخیة الثقافیة. ولیس مصادفة أن تتشابك في ھذه 
النفسیة والذھنیة في وقت الحق منھجیة التشكیك المفتعل والنقد المتسرع 

  جول باكتشافات "الفحول"! واالستعداد الخفي لالنبھار الع
لقد كانت تلك عقالنیات مبتورة عن أصولھا وجذورھا الثقافیة، بمعنى أنھا 
لم تتعامل مع الواقع بمعاییر وتأمل التجربة التاریخیة والمستقبلیة الذاتیة، بل 
بمعاییر الرؤیة األوربیة. األمر الذي جعل من اجتھادھا نفخا في ھواء، أو على 

علقا في سماء األھواء والتأمالت المجردة رغم كل محاوالتھا األقل انھ ظل م
الحثیثة لالقتراب من الواقع. ولم تشذ العقالنیات االخرى عن ذلك، رغم اختالف 
الحوافر والتأسیس كما ھو الحال فیما ادعوه بعقالنیة النقد والتطمین عند كل من 

  طھ حسن والعقاد. 
  

  
لنقد والتطمین ھو التیار المتنوع المقصود بعقالنیة الشك والیقین واو

الولع الشخصي والتي تشترك في الوقت نفسھ ب من حیث شخصیاتھ، والمختلف
عروة الیقین  إلىوالقضایا واالنغماس فیھا، بحیث یجري تحویلھا  باألفكار

ال أغلب ما فیھا  أنین النفس بنجاحھا الملفت للنظر. مع مالضروري للعقل وتط
وبالتالي، مغریة.  أطفاللعبة لفلسفي والعلمي الدقیق أكثر من بمعاییر الفكر ا یعدو

فأنھا تعكس حال الطفولة الفكریة المثیرة للوعي االجتماعي المسطح. ومن ثم فھي 
تعكس حالة االنتقال األولیة الجدیة للعقل النظري في تناول إشكالیات الوجود 

اشد حاالت دفاعھ عن والتاریخ والمستقبل لكنھ عقل مقلد، أي لیس حرا حتى في 
الحریة. وینطبق ھذا في الواقع على كل ما تناولوه من مفاھیم كالعقل والعقالنیة 
والنزعة اإلنسانیة والحریة والتقدم واالرتقاء الحضاري والدنیویة وما إلى ذلك. 
األمر الذي حدد طابعھا الرخو وإمكانیة االنتقال فیھا من العقل إلى اإلیمان، ومن 



239 

لى الدیني، ومن الحریة إلى االستبداد، وما شابھ ذلك من مفاھیم ومواقف. الدنیویة إ
باختصار یمكننا القول، بان ھذا التیار الذي أقلقھ المستقبل أكثر من كل شيء آخر، 

ولیس  األحالممستقبل لم یتعد في مواقفھ وأحكامھ وما توصل إلیھ أن یكون مجرد 
  .مستقبل الرؤیة العلمیة والواقعیة

لظھورھا وأثرھا الحاد في  أنكن ھذه الظاھرة ولیدة الصدفة. بمعنى لم تو
المباشرة  أسبابھافكار آنذاك، مقوماتھا الواقعیة وجذورھا الثقافیة، اي ألصراع ا

غفاء ولیا جریئا لنمط اإلأوغیر المباشرة. فقد كانت في صیغتھا المباشرة تحدیا 
في صیغتھا غیر المباشرة فقد  أماوالدعة المكتفیة بذاتھا في محاورة الماضي. 

كانت استثارة لحسیة الشعر في الشعر المتبلد للذھنیة العربیة في بدایة القرن. وھي 
استثارة لھا مقدماتھا المعنویة في تقلیدیة االرتباط الشعري بالوعي المسطح لثقافة 

 تجلیاتھا أفضلالعرب المبتورة في قرون السیطرة التركیة (العثمانیة). وھي في 
 أنوعوامھا فیما یمكنھ  األمةكانت تتمثل وتمثل خیوط االرتباط العدیدة لخواص 

یكون نسیجا النتمائھا اللغوي والوجداني. فھو النسیج الذي یستھلك في دیمومتھ 
كانت ھذه  وإذاثقافیا فقد كان لنقد الشعر تقالیده العریقة.  أماطاقات اللغة ورنینھا. 

لمنزع عادة ما ترتبط بشخصیة طھ حسین، فان مقدماتھا الظاھرة النقدیة العقالنیة ا
عند العقاد والمازني في (الدیوان). حیث مثلوا  أیضاالفعلیة كان قد جرى صیاغتھا 

لما یمكن دعوتھ بعقالنیة الفطام التاریخي. اي الفطام الذي حدد  األولىالصیغة 
ذلك ال  أنري. غیر محتوى العقالنیة الجدیدة في نزوعھا النقدي ال في نظامھا لفك

من  تبقى أنھا إالتوحي بنوع من النظام،  أنیعني غیاب عناصر مترابطة یمكنھا 
معالم غیر محددة الھویة. وھي  إلىحیث محتواھا وطاقاتھا مجرد بواعث ترتكن 

 إنساني، مصري، عربي. إنسانيمذھبنا  أنالفكرة التي جرى صیاغتھا في شعار: "
متأثر بالحیاة  ألنھبین النفوس قاطبة ومصري  بفعل كونھ الوجدان المشترك

  المصریة وواقعھا، وعربي في لغتھ". 
) ھي األخرى نزوعا نحو ١٩٧٣-١٨٨٩فقد كانت عقالنیة طھ حسین (

التحرر أكثر مما ھي تأسیسا فكریا لھ. ولیس مصادفة أن نعثر على مذاق الحریة 
ما كتبھ. بحیث یمكننا والدفاع عنھا بمختلف صورھا وأشكالھا ونماذجھا في كل 

القول، بان دفاعھ عن الحریة ینبع في الوقت نفسھ من دفاعھ عن فكرة الحریة 
وإدراك قیمتھا وأھمیتھا وأثرھا الفعلي بالنسبة لصیرورة اإلنسان والمجتمع والدولة 
والثقافة. بعبارة أخرى، إن الدفاع عن الحریة نابع من كونھا فكرة عمیقة ودائمة 
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واقفھ. وقد تكون كلمتھ عن أن "الكلمة األخیرة ستكون دوما للحریة" في تفكیره وم
النماذج الجلیة بھذا الصدد. ومن ھنا استكمالھ إیاھا بعبارة "النار مھما  أحدھي 

كانت ملتھبة ال یمكنھا أن تحرق كتابا". ومن ثم ال یمكنھا أن تحرق الذاكرة 
بالقدر الذي تجعل من مختلف  والذكرى المتعلقة بمصادر الحریة المتنوعة، تماما

أشكالھا ومستویاتھا ونماذجھا صورة معقولة ومقبولة بحد ذاتھا. والسبب یكمن في 
كون الحریة مصدر اإلبداع العظیم كما أنھا الصورة المثلى للوجود اإلنساني، أي 
القوة القادرة على صنع العدالة والسعي الدائم من اجل إیجاد صیغھا المقبولة. فقد 

طھ حسین إشكالیة العدل والحریة المعقدة. وأشار بھذا الصدد إلى أنھا مشكلة  أدرك
قدیمة رغم ظھورھا الجلي في القرن التاسع عشر والعشرین. وإذا كان التاریخ 
القدیم والحدیث لم یحل ھذه القضیة على مستوى الفكر والممارسة، فان األمل یبقى 

معتدلة. ولیس ھذا بدوره سوى اإلبقاء في أن یجري حلھا من خالل إیجاد الصیغة ال
على فكرة االحتمال بوصفھا تولیفا بین الحریة والعقالنیة، أي البحث واالجتھاد 

  عن صیغة ممكنة ومحتملة. 
ومع أن طھ حسین لم یكن ضلیعا في میدان التفكیر الفلسفي وفكرة االحتمال 

لفكر والتفكیر لما لھا من العقالنیة، إال انھ كان منھمكا في التعبیر الحر عن حریة ا
اثر وقیمة بالنسبة للعدل والحق. ففي مجرى تحدید موقفھ من "ثورة الزنج" نراه 
یشیر إلى ما اسماه باستنادھا إلى تقالید الخوارج. وبغض النظر عن ضعف دقة ھذا 
الربط، إال أن من الممكن رؤیة بواعث الدفاع عن فكرة العدل كما ھي. وھذه 

رتباط بالحریة. من ھنا قولھ، بان تناول ثورة الزنج وأمثالھا في بدورھا وثیقة اال
التاریخ األوربي ال یعني األخذ بھا بقدر ما تعني اإلشارة إلى ما في تراثنا من 
تقالید عریقة في الدفاع عن العدل االجتماعي من جھة، وأھمیتھا بالنسبة لألدباء 

لفني واألدبي. والشيء نفسھ یمكن من جھة أخرى، أي أھمیة استلھامھا في اإلبداع ا
مالحظتھ حالما نراه یتكلم عن الحب والعشق في مجال األدب والشخصیة من 
خالل ربطھ بالتحرر العقلي وفكرة الفن. بحیث نراه یجري مقارنة بین ستندال 
وابن حزم بصدد قضیة الحب العشق، بینما نراه یفرد لعشق اوغست كونت 

المطاف إلى القول، بأنك ترى اإلنسان ساذجا  صفحات عدیدة توصلھ في نھایة
وھو شدید التعقید. وبالمقابل نراه یدافع عمن یدعوھم بالشخصیات الحرة العقلیة 

  .وأمثالھ ویتناول فیمن یتناولھ شخصیات متنوعة مثل بول فالیري
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إن تالزم وتعایش الرؤیة الموضوعیة واالستالب الثقافي والمعرفي كان 
طابع التأملي والجزئي لتولیف العقالنیة والحریة. وھذا بدوره لم النتاج المالزم لل

یكن إال الوجھ اآلخر ألثر وثقل التراكم البطيء لفكرة الحریة ونمو الوجدان ووعي 
الذات القومي والتجدید والفكرة النقدیة والتنویر وثقل الضغوط األوربیة 

طھ حسین أن یصھره في  الكولونیالیة آنذاك، أي ذالك الخلیط الھائل الذي أراد
بوتقة صغیرة. من ھنا طفح الخلیط واستحالة صبھ في قوالب مناسبة. ولم یكن ذلك 
معزوال عن كمیة ونوعیة المتناقضات المبتورة في فكره وتفكیره ومواقفھ. لكنھا 
كانت تعمل في الوقت نفسھ ضمن إطار توسیع الرؤیة العقلیة النقدیة واإلثارة 

المبھور بكل شيء بما في ذلك بصغائر األشیاء واألمور المعرفیة والتجدید 
واألحداث. غیر أن ھذه النتیجة المبعثرة لكمیة التجارب التاریخیة كانت في الوقت 

  نفسھ الثمن الضروري لفكرة الحریة.
لقد كانت دعوتھ إلى حریة األدب بذاتھ تعني بالنسبة لھ أیضا األسلوب 

ى أن جیلھ المعاصر ال یمكنھ أن ینتج تاریخا المناسب لتحریر جیلھ. لھذا أكد عل
لآلداب العربیة بمعناھا المعاصر ما لم یحرر نفسھ، تماما بالقدر الذي ال یمكنھ أن 
یحرر نفسھ من دون أن ینتج آدابا عربیة حیة. وقد كانت ھذه الدعوة قائمة في 

  صلب مشروعھ العقالني النقدي، المتعلق بإدراكھ الجدید لمھمة األدب. 
المھمة" االجتماعیة والسیاسیة على القیام بما ال یرغب القیام "لقد أدت غلبة 

بھ من الناحیة المجردة. من ھنا یمكن فھم قول بأنھ "أكثر من بنفر من إلقاء دروس 
الوعظ واإلرشاد وتنبیھ الغافلین وما شابھ ذلك إال انھ مضطر لذلك انطالقا من 

مة اإلنسانیة. وقد تكون الفكرة المصریة، أو إدراكھ لواجبھ الوطني الصادق والكرا
الوطنیة المصریة المرفوعة إلى مصاف الرؤیة القومیة احد نماذج الغلو الواقعي 
آنذاك في إدراك وتأسیس مھمة األدب االجتماعیة والسیاسیة والوطنیة. من ھنا 
نراه یقول بوجود "صورة جدیدة للقومیة والوطنیة قد نشأت في العصر الحدیث. 
ولم تكن ھذه الصیغة األولیة في الواقع سوى الشكل الجدید لنمو الفكرة القومیة 
الجدیدة التي لم تع ذاتھا بعد بمعاییر المستقبل، رغم أنھا تتكلم عنھ. وذلك ألنھا 
كانت محكومة بثقل التقالید المصریة المتراكمة والمشوھة لحد ما من تفاعل 

اشرة على الوعي االجتماعي والسیاسي السیطرة األوربیة المباشرة وغیر المب
واألدبي الجدید، أي المنبھر بتقالید الغریب القریب، وھیمنة التقالید الغریبة والقریبة 

  لمالیك العائلة الخدیویة. 
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إن المفارقة الكبرى لشخصیة طھ حسین تكمن في جمعھ بین أضداد حیة 
قض المبتور بین الشك نساق التناأوأخرى میتة، كما لو انھ یتمثل بصورة دقیقة 

والیقین والنقد والتطمین الذي ھیمن علیھ بقدر یتكافأ مع ھیمنتھ على أسلوبھ في 
  التفكیر والمواقف واألحكام. 

إن حقیقة االستالب األكبر في تفكیر وحصیلة آراء طھ حسین تقوم أساسا 
في استالب الرؤیة المنھجیة الذي یقترب في بعض جوانبھ من حدود االنعدام 
الذاتي. وقد یكون موقفھ من "مستقبل الثقافة" في مصر نموذجا حیا على ذلك، 
رغم كل الفضائل الكبرى لھذا الكتاب من حیث نیاتھ وغایاتھ العلنیة والمستترة 
ونمط رؤیتھ العملیة للتربیة والتعلیم. وذلك الن القضیة الجوھریة التي أراد طھ 

قافة في مصر، أي أنھا الصیغة الوحیدة حسین التأسیس لھا ھنا تتعلق بمستقبل الث
  التي تحتوي على رؤیة مستقبلیة. 

موقع مصر بین "الشرق  لقد ربط طھ حسین ماھیة مصر الثقافیة بقضیة
والغرب". بمعنى انھ انطلق من قضیة تاریخیة ملموسة وعابرة لحد ما، بوصفھا 

اسماه بالمستقبل  الجوھر المحدد لماھیة مصر الثقافیة. ومنھا حاول إرساء أسس ما
الثقافي لمصر. بمعنى انھ أراد أن یجعل من ماھیة مصر الثقافیة قضیة فكریة 
قائمة بحد ذاتھا رغم كونھا قضیة سیاسیة آنذاك بالدرجة األولى. وعوضا عن أن 
یجعلھا جزء من معترك الوعي المصري والعربي من اجل استكمال مھمة النھضة 

أو ادخلھا في دھالیز االستالب الفكري والثقافي عبر  الثقافیة القومیة، فانھ أرجعھا
إثارة قضیة ما إذا كانت مصر من الشرق أم من الغرب؟ بل اعتبره السؤال األكبر. 
وأشار إلى ذلك بوضوح، إلى أن المقصود بالشرق والغرب لیس البعد الجغرافي، 

"ھناك نوعان بل الثقافي. مما حدد بدوره المنطلق الخاطئ في موقفھ القائل، بان 
الثقافة الشرقیة والثقافة الغربیة" (األوربیة).  -من الثقافة یختلفان اشد االختالف

بمعنى سیره ضمن سیاق الفكرة االورومركزیة المغلقة آنذاك القائلة باختالف 
ومسار االورومركزیة المتعصبة،  أثرولیس تنوع الثقافات. بل ورفع ذلك، متتبعا 

تضاد أو الصراع األبدي! ولیس مصادفة أن نراه یزدري إلى مصاف التناقض أو ال
الفكرة القائلة "بشرقیة" مصر ویستغرب ظھور التیارات أو الجمعیات الداعیة 
للوحدة الشرقیة أو مختلف أشكال التعاون بینھا. وكتب بھذا الصدد یقول، بأنھ 

یب عن یستغرب وال یستطیع فھم واستساغة ما یدعوه بالخطأ الشنیع والوھم الغر
المصریین المعاصرین الذین یعتبرون أنفسھم شرقیین (أي أنھم اقرب إلى الھندي 
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والصیني والیاباني) منھم إلى األوربي(الیوناني والفرنسي واالیطالي). بحیث نرى 
ظھور جمعیة "الرابطة الشرقیة". واستكمل ذلك بتقریر یقیني عن أن ما قالھ كبلنج 

 ینطبق على مصر. كما ال ینبغي أن "یفھم عن أن الشرق شرق والغرب غرب ال
المصري الكلمة التي قالھا الخدیوي إسماعیل من أن مصر جزء من أوربا للمدیح 
أو المفاخرة، بل ھي كذلك، بمعنى أن مصر "كانت دائما جزء من أوربا في كل ما 

  یتصل بالحیاة العقلیة والثقافیة، على اختالف فروعھا وألوانھا". 
ة للتماھي التام بین المصري واألوربي في ظل انعدام مقوماتھا إن ھذه الدعو

ومقدماتھا وأسسھا وتقالیدھا، ال تصنع في نھایة المطاف غیر أوھام التقلید األجوف 
رغم الدعوة المتناثرة ھناك وھناك عن األصالة والخصوصیة، كما ھو جلي في 

"أن نكون صورة طبق  ة ال تعنيبیوربعض استدراكاتھ مثل القول، بان الدعوة لأل
األصل" فھذا أمر ال یدعو إلیھ عاقل. كما انھ ال سبیل إلیھ. أو استدركھ بان مصر 
لیست جزء من أوربا المتحضرة والمتقدمة والمثقفة. وان ھذا "المثل" ما زال بعیدا 
كل البعد عن التحقق". وذلك الن ھذه المواقف واالستدراكات تبقى في نھایة 

دراكات جزئیة. ومع ذلك فإنھا تنسف من حیث الجوھر كل المطاف موقف واست
مقدمات ھذا التفسیر والتأویل والتأسیس. وذلك الن جذر ونسق التفسیر والتأویل 
والتأسیس بقت كما ھي، بمعنى العمل من اجل إرساء التقلید على أسس "نقدیة"، 

  أي المزواجة والتعایش التعس للرؤیة النقدیة واالستالب والثقافي.
بعبارة أخرى، أن الثقافة تتراكم من خالل حل إشكالیات الوجود التاریخي.  

والتقلید ال یصنع غیر ھشاشة. أما الھواجس والھموم، بما في ذلك النبیلة، فإنھا 
تتحول إلى وساوس وغیوم تخیم على العقل والوجدان وتسحبھما إلى ھوة التقلید 

ي دافع عنھا طھ حسین وأراد واالستالب. ولیس مصادفة أن تبقى الفكرة الت
التأسیس لھا عن "مستقبل الثقافة في مصر" من حیث الجوھر كما ھي بمعاییر 
التاریخ والنوعیة الثقافیة، أي بال ثقافة مستقبلیة. والسبب یكمن في أن فكرة "مصر 
جزء من أوربا" لیست فكرة تاریخیة تلقائیة، بل عبارة مسطحة وظاھریة للخدیوي 

ورومركزیة، أي لقوى خارجیة ال عالقة لھا بمستقبل تأثیر األ إسماعیل وثقل
الثقافة في مصر، وال جذور لھا في تلقائیة التطور الذاتي. وبغض النظر عن 
النیات القائمة وراءھا والجھد المبذول بھذا الصدد فإنھا أبقت على مصر مجرد 

من أوربا "جزء" مجزأ یتضاءل مع مرور الزمن. فھي لیست فقط لم تصبح جزء 
بعد مرور قرنین من الزمن، بل وتعمق وتوسع مدى تخلفھا بھذا الصدد. ولم یكن 
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ذلك بعدم أخذھا بالطریق األوربي بقدر ما كان یقوم في تعثرھا الداخلي الذي لعبت 
  فیھ نفسیة وذھنیة االستالب دورھا الفاعل.  

 فإذا وضمن ھذا السیاق سار احمد أمین، مع بعض االختالفات الجوھریة.
، مثیرا في نتائجھ أسلوبھطھ حسین تراثیا في مضمونھ، نقدیا في  إبداعكان 

لمبضع المنطق والعقل. اي  إخضاعھحاول  ألنھ إالالتراث، فلیس ذلك  ألصحاب
التقلیدیة ووضع فكرة الحریة العقلیة  أسسھھشیم تتجزئتھ بالصیغة التي ساھمت في 

تجانسا في  األكثریة وحدتھ ونموذجھ والدفاع عنھا. وھو الحافز الذي یمكن رؤ
یستحوذ على كتابھ وحدة  أنالتراثیة. ولیس مصادفة فیما یبدو  أمینثالثیة احمد 

وحاضره ومستقبلھ.  اإلسالم. فھم لم یتكلم عن ماضي وإشكاالتھالزمن في دورتھ 
رؤیة  أراد، وال االفتراض واالعتراض، بل والتبریراي لم یخض جدل التنكیل 

وظھیرتھا. كما لو انھ  الناقص" للذات العربیة الثقافیة في فجرھا وضحاھاالیوم "
تأخذ على عاقتھا  أنلفعل العقالنیة الجدیدة، التي ینبغي  إیاهیھملھا تاركا  أنتعمد 

  الوجود الروحي واالجتماعي للواقع العربي.  أسستفجیر 
العرب ھذه المفارقة التي تستوحي تاریخیا موت المعتزلة في عالم  إن
دین  إلىالخالف بین تحول المبادئ  إدراكفي عالم الغرب، ال تبتعد عن  وإحیاؤھم

عقل، بل وفي نوعیة فقدان العالم العربي المعاصر ل"عقلھ  إلىوبین تحولھا 
الخالص". ومن ھنا تشدید شخصیات عقالنیة الشك والیقین والنقد والتطمین على 

قل الخالص". وھو تشدید مثل في ھویة "العقل العربي" وصورة "الع إبراز
في محاوالت تأسیس مبادئ العقالنیة النقدیة في موقفھا  األكبرتاریخیتھ االنجاز 

  من التراث. 
الوجھ الجامع والموافق والمعارض والناقد  أووما بین ھاتین الشخصیتین، 

). كما لو انھ عقد في ١٩٦٤-١٨٨٩عباس محمود العقاد ( لھما تتراوح شخصیة
ذه العقدة الغریبة من وحدة الشك والیقین والنقد والتطمین، بحیث نراه لقبھ ھ

تمثیال لھذه المفارقة التي میزت على العموم ھذه  األكثریجسدھا بطریقة قد تكون 
بالمنسوخ والممسوخ في تیار العقالنیات  أسمیتھفیما  أیضاالحالة الغریبة والواقعیة 

  المبتورة.
یة العقاد مالمح الوجھ الجامع والموافق ولیس مصادفة أن نلمح في شخص

والمعارض والناقد لھما. غیر أن ھذا االمتزاج الغریب لم یكن فعال واعیا على ما 
في إبداع وشخصیة طھ حسین بشكل خاص. مع انھ یتمتع بإغراء یستسھل ھذه 
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 المقارنة أو المفاضلة المحتملة انطالقا من أنھما ولدا في نفس العام، أي ابتداءھما
من نفس المقدمات، ومعایشتھما لنفس األحداث، واھتمامھما بنفس القضایا. بحیث 
یمكننا أن نرى فیھما خطوط سكك الحدید المتوازیة والممیزة لحیاة الثقافة المصریة 
والعربیة على امتداد عقود "اللیبرالیة" المبتورة للنصف األول من القرن العشرین. 

سرعان ما تتھشم أمام تیار التاریخ العارم الذي كان  إال أن ھذه المقارنة والمفاضلة
  یقضم بأسنانھ المكسورة كسرات الفكر المتنوع.

لقد كان العقاد نتاجا متمیزا لعقدة العقالنیة والنزعة النقدیة وفكرة الحریة 
الممیزة لكل شخصیات عقالنیة الشك والیقین والنقد والتطمین. بمعنى انھ كان نتاجا 

یر المعاناة الفردیة، شأن كل رعیل تلك المرحلة النقیة بآمالھا، متراكما بمعای
ومحاوره الفكریة حول ثالث والعاتیة بمصائبھا ومصاعبھا. من ھنا دوران تأمالتھ 

قضایا جوھریة أو مالزمة لھا وھي العقل والعقل النقدي، والحریة (العقلیة واألدبیة 
إلصالح). وال یغیر من ھذه واالجتماعیة والسیاسیة)، والتجدید (عوضا عن ا

الحقیقة الصیغ المتنوعة والمختلفة التي یمكن مالحظتھا في آرائھ ومواقفھ، بما في 
ذلك نقده المتنوع المستویات لفكرة التجدید. وذلك ألن نقده كان من حیث التأسیس 
  والمستوى والغایة ثانویا ومكمال للفكرة النقدیة ولیس جزءا من الفكرة اإلصالحیة. 

فكر العقاد یخلو من نزوع إصالحي بوصفھ منظومة فكریة سیاسیة ف
تاریخیة. انھ یحتوي على كل شيء ولكن بدون منظومة، شأن كل شخصیات ھذا 
التیار. من ھنا غلبة الحكایة والروایة، واالستعراض واالمتعاض، والتنكیل 

صیة تراوح شخوالتھلیل! ولیس ھذا السجع في الواقع سوى الوجع المتأتي من 
العقاد التي جسدت بطریقة نموذجیة طبیعة ومحتوي المفارقة التي میزت على 
العموم تلك الحالة الغریبة والواقعیة أیضا فیما أسمیتھ بالمنسوخ والممسوخ في تیار 
العقالنیات المبتورة. بمعنى مراوحتھ بین تیارات مختلفة من حیث محتواھا 

ھا بالنسبة للوعي العقلي والعقالني، وغایتھا، ومتناقضة من حیث وظیفتھا وأثر
  والنقدي واإلنساني.

معالم العقالنیة والنزعة النقدیة واإلنسانیة التي تتغلغل في ذلك یعني، أن 
تبقى في نھایة المطاف أسیرة العناصر الكبرى لتیار  مسام الرؤیة الفكریة للعقاد

لیس بمعاییر المنظومة  الشك والیقین والنقد والتطمین، أي المتبدلة والمتغیرة ولكن
الواعیة لمبادئھا األولیة وغایاتھا النھائیة. األمر الذي جعل من الممكن تناقض 
مساعیھا وتأسیسھا الفكري لما تعلنھ وتدافع عنھ بصورة مستمیتة. والسبب یكمن 
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في أن العقل لیس عقالنیا، كما انھ لم یرتق إلى مصاف المنظومة النظریة، بل بقي 
یان عقال جزئیا أو مجزأ بین اھتمامات متنوعة لكل منھا نصیبھ في في اغلب األح

كیفیة ومستوى تطویعھ، تماما بالقدر الذي یجري فیھ أیضا تطویع القیم السائدة أو 
المبطنة أو التقلیدیة في العقل الثقافي وتقدیمھا على أنھا حقائق نظریة. وھو تناقض 

یبرز بقوة في موقفھ من القضایا یمكن رؤیتھ في اغلب ما كتبھ العقاد. لكنھ 
الحساسة للعقل الثقافي مثل قضیة المرأة والدین والشخصیات التاریخیة الكبرى 

  "المقدسة" وما شابھ ذلك. 
لیة بال قإن مھمة العقاد ال تتعدى في الكثیر من جوانبھا أن تكون حركة ع

كتبھ العقاد. عقل مستقل. وھو االنطباع الذي یمكن التوصل إلیھ من قراءة كل ما 
فھو منھج سردي متكرر وضمن سیاق واحد. كما انھ یخلو من منھج محدد ومنطق 
ذاتي في تتبع اإلشكالیات والقضایا. وھي حالة لیست معزولة عن أن ما یكتبھ 
محكوم منذ البدء بمسلمات وعقائد. ومن ثم مفتقد لمغامرة البحث العقلي الحر. ففي 

ات یلقفھا ذھن العقاد فیبدأ بالكتابة عنھا ثم یدمجھا، أو اغلبھا تبدو كما لو أنھا مطالع
نتاج تأمل تقلیدي. لكن ذلك ال یفقدھا الكثیر من جوانبھا االیجابیة والعمیقة أحیانا. 
لكنھا تحبس العقل بالخروج عن مألوف التاریخ وتجاربھ القدیمة. من ھنا النقص 

كبیر في تجمیع وتنظیم الجوھري في كل ھذه "المباحث" التي ال تخلو من جھد 
وعرض المادة المدروسة. ففي اغلبھا ھي مجرد تلخیص واستعرض، یتسم بقدر 
كبیر من التكرار أو الضیق، وباألخص في القضایا المتعلقة بالعقائد واألدیان. 
وذلك الن توجھھا في نھایة المطاف ال یخدم تطویر العقل النقدي، بل في توسیع 

علم". وال تخلو ھذه الرؤیة الالھوتیة النقدیة من قیمة مدى االعتراض على "أھل ال
ایجابیة، لكنھا ال تفعل في نھایة المطاف إال على إثارة لعاب الجھل في تمجید ما 
"یجھلھ" العلم وما ال یعرفھ لحد اآلن. ومن ثم تعظیم وتقدیس "المعطیات الدینیة". 

نھ ال یصنع في نھایة وھو أسلوب ال یخلو من رؤیة عقلیة وعقالنیة أحیانا، لك
المطاف رؤیة عقلیة وعقالنیة. وقد یكون تكرار نقده للماركسیة (بعناوین مختلفة 
نموذجا لذلك) وباألخص حالما یجعل منھا نموذجا لالدعاء بامتالك لقب "النظریة 
العلمیة" نموذجا حیا بھذا الصدد. إذ یتحول نقد "علمیة" الماركسیین باتجاه تھوین 

حد ذاتھ، مع أن الماركسیة ال علم فیھا من حیث الجوھر. فالعلم فیھا فكرة العلم ب
خاضع العتبارات االیدولوجیا أو العقائد، شأن الصیغة الممیزة للذھنیة الالھوتیة 
التي تجعل من العلم خادما للدین. وینطبق ھذا على الوجھ اآلخر لموقف العقاد، 



247 

ینیة بآراء العلماء "المتدینین. مما عندما یجعل من التدلیل على أھمیة العقیدة الد
  یجعل من أقوالھ ومواقفھ وجھا آخر لالبتذال الماركسي.

بطریقة نموذجیة طبیعة ومحتوي المفارقة التي لقد جسدت شخصیة العقاد 
میزت على العموم حالة ھذا التیار المتراوحة بین تیارات مختلفة من حیث 

ا وأثرھا بالنسبة للوعي العقلي محتواھا وغایتھا، ومتناقضة من حیث وظیفتھ
والعقالني، والنقدي واإلنساني. األمر الذي جعل من إبداعھا أیضا ثغرة یتألأل منھا 
وعبرھا غبار الذھنیة الالھوتیة التقلیدیة وبصیص األمل المرافق لشعاع الرؤیة 

رة النقدیة، أي كل ما نعثر علیھ في المضمون العام والخاص ألفكاره المتعلقة والدائ
العقل والعقل حول القضایا الثالث الجوھریة الممیزة لھذا التیار أال وھي قضایا 

النقدي، والحریة والتجدید. ففیھا ومن خاللھا یبرز تعایش الرؤیة المتناقضة كما 
ھو جلي في موقفھ مما اسماه بمسائل "الوجود والعقیدة والعظمة اإلنسانیة 

التقلیدیة والالھوتیة المستبطنة في أعمق  والفنون". بمعنى سیادة وھیمنة الرؤیة
  أعماق النفسیة الفردیة والذھنیة الثقافیة للعقاد، وتعایشھا مع منطق الرؤیة النقدیة.

مما سبق یتضح طبیعة األنساق المختلفة والمتضادة والمتعایشة في نفس 
م الوقت ضمن آراء ومواقف العقاد. والسبب الجوھري في ھذه الحالة المفارقة یقو

في غیاب منھجیة الرؤیة المتجانسة. من ھنا إمكانیة العثور عنده على كل شيء، 
بما في ذلك وفرة التفكیر بال فكر منظم، وكثرة األفكار المتنوعة والمتناقضة، 
والخالیة من انساق خاصة بھا تحكمھا، أي افتقاد فكره وتفكیره إلى منظومة ومنھج 

مراوحتھ بین تیارات الذاتیة. من ھنا  یحكمان منطق تحلیلھ وتأسیسھ ومواقفھ
مختلفة من حیث محتواھا وغایتھا، ومتناقضة من حیث وظیفتھا وأثرھا بالنسبة 

یخلو من اتساق للوعي العقلي والعقالني، والنقدي واإلنساني. األمر الذي فكره 
منظومي. ومن ثم غلبة الحكایة والروایة، واالستعراض واالمتعاض، والتنكیل 

  علیھ!  والتھلیل
لقد كان إبداع واثر العقاد متجانسا ضمن سیاق األثر الفعلي والقوة الكامنة 
في ھذا التیار ككل. بمعنى مراوحتھ بین تیارات مختلفة من حیث محتواھا 
وغایتھا، ومتناقضة من حیث وظیفتھا وأثرھا بالنسبة للوعي العقلي والعقالني، 

ن رؤیتھا في حصیلة التیار ككل، الذي والنقدي واإلنساني. وھي الخالصة التي یمك
حاول اختلف وتباینت شخصیاتھ بصورة حادة أحیانا لكن احدھا یكمل اآلخر. فقد 

كل منھم التأسیس لعقالنیة الشك والیقین والنقد والتطمین بمعاییر تجربتھ الفكریة 
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والروحیة والعقلیة. واتسم كل منھم بضعف المنھج. إضافة إلى طابعھ الجزئي، 
دان المنظومة، واختباء عناصر االغتراب الثقافي واالستالب العقلي في كل ما وفق

كتبوه، على األقل بمعاییر الرؤیة المنھجیة. األمر الذي لم یجعل منھ نتاجا علمیا 
متراكما في منھج تاریخي لھ أبعاده الخاصة في تناول إشكالیات الثقافة القومیة. 

حكواتي نقلي ال یخلو من تلھیھ. من ھنا لم ولیس مصادفة أن یكون في اغلبھ فكر 
تفعل حتى مساھمتھ الفكریة الكبیر في توسیع مدى الرؤیة النقدیة إال على توسیع 
مدى التسطیح الفكري والتشویش المنھجي والقیمي. وذلك الن قیمة العقالنیة 
الكبرى (المتجانسة) تقوم لیس في تأسیس العقل النظري (المنھجي) بل والثقافي 

یضا، أي تلك العقالنیة القادرة على تأسیس رؤیة مستقبلیة. بینما كانت عقالنیة أ
الشك والیقین والنقد والتطمین عقالنیة جزئیة ولیست مستقبلیة. من ھنا اشتراكھا 
أما باالنسحاب نحو العقل النظري المجرد من أصولھ الثقافیة (طھ حسین) أو 

  " المثیرة للشك. المسحوب نحو الماضي (العقاد) و"عبقریاتھ
لقد صاغت عقالنیة الشك ولیقین والنقد والتطمین في ذاتھا مقدمة وعناصر 

 أسسالقناعة المؤسسة لضرورة ترسیخ العقل وشرعیتھ الكاملة. وبالتالي بناء 
مھمتھا الثقافیة واالجتماعیة السیاسیة التاریخیة من خالل  أدت أنھاالنزعة النقدیة. 

ي للمطلب القائل، بان كل عقالنیة تسعى للرسوخ الوجداني النظر التأسیس
 أنتتحلى بقدر من النزعة النقدیة. وبغض النظر عن  أنو"الشرعیة" ینبغي لھا 

لم تبرع  أنھاقواھا الخاصة، بمعنى  إلىفي الترسخ، لم تستند  اآلخذةھذه العقالنیة 
وقیمتھا من معترك وجودھا االجتماعي السیاسي، فان ذلك ال یقلل من فاعلیتھا 

غیر المباشر في وضع قضایا الرؤیة العقلیة في صلب مھمات  أثرھاالكبرى، بفعل 
وعي الذات. مما حدد بالضرورة انھماكھا النقدي تجاه مصادر وعیھا التاریخي، 

  أي تراثھا الحضاري ككل. 
فالنزعة النقدیة ھي مقدمة كل عقالنیة ممكنة، النھا تفترض في نزوعھا 

ھا "الشرعي"، باعتباره اجتھادا وبحثا عن الحق. ولھذا لم تنشأ النقدي مبرر وجود
 األساسي أسلوبھا أو، األولیكون النقد باعثھا  أنفكرة مؤثرة دون  أوفلسفة كبرى 

في تجاوز ما تعتقده بالیا. لقد مھدت عقالنیة الفطام التاریخي بوضعھا اللبنات 
موقفھا من التراث، وكذلك  لبناء صرح العقالنیة العربیة المعاصرة في األولیة

ھذه  تفكیرو أراءال تقوم في  إمكانیةتمھیدھا السبل لبناء صروحھا المختلفة. وھي 
 أنالعقالنیة، بقدر ما كانت تقوم في افتقادھا لمنظومیة الفكر. فھي ذاتھا لم تستطع 
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منھجیة واضحة المعالم ومتجانسة. اي  إلىتبدع منھجیتھا الخاصة. بل لم تستند 
التجریبیة التائھة. مما جعل من طاقاتھا الكامنة قوى متضادة  إلى أقربكانت  أنھا

  االحتماالت.
المفارقة التي میزت المعاناة الكبرى لتأسیس الفكرة التنویریة ضمن لكن 

تیارات العقالنیة المبتورة تقوم في كونھا لم تصنع في الواقع غیر حالة االستالب 
ینونتھا المنھجیة لم تكن نتاجا لتلقائیة التطور الثقافي. وذلك الن صیرورتھا وك

العربي ومشكالتھ الواقعیة والمستقبلیة، بقدر ما كانت تطفال على خطاب تنویري 
ال عالقة لھ بالتاریخ القومي. من ھنا غرام التقلید واالنمحاق في نشوة التبجح 

ى الظاھري، أي كل ما أدى، كما أشرت في معرض تحلیلي لفكرة طھ حسین ال
صنع لسان عربي مبین وعقل إفرنجي عنین! وقد یكون سالمة موسى الممثل 
النموذجي والكالسیكي لھذه الحالة التي جعلت منھ حالة فریدة و"أصیلة" لالستالب 

  الثقافي.
لم تكن ھذه الحالة معزولة عن حالة االستالب الثقافي والقومي للعرب عند 

افر ضانت ھذه بدورھا نتاج تفاعل وتالعشرین. وقد ك –تخوم القرن التاسع عشر 
كل من االنحطاط الثقافي، وغیاب التاریخ السیاسي للدولة العربیة القومیة، وقوة 

، وانتشار وھیمنة نفسیة وذھنیة الجدید والتجدید على لمبھر آنذاكا األوربيالمثال 
كما "الطبقة المتعلمة" الجدیدة. وطبعت ھذه الحالة حال سالمة موسى  وأفئدةعقول 

في (تربیة سالمة موسى) و(ھؤالء علموني).  وباألخصنراھا فیما كتبھ عن نفسھ، 
واالستعداد  ،لالنحطاط واالستالب الروحي مزريففیھما نعثر على صدى الواقع ال

وتجاربھا التاریخیة على  األوربیةالذاتي لسالمة موسى للقبول بانجازات الثقافة 
من شخصیتھ مثال نموذجیا لما ادعوه  الذي جعل األمرحقائق منطقیة.  أنھا

بالعقالنیة المبتورة بشكل عام وتقالید الحشو والروایة الممیزة للنقل السریع 
ولیس مصادفة أن تطغي  !، بشكل خاص" الجاھزاألوربيوااللتھام المریع "للغذاء 

على كتاباتھ تقالید الحشو واالستعراض والترجمة السریعة والحكایة والراویة 
شة والمنبھرة باختراعات التجارب األوربیة. بحیث تحولت أوربا بالنسبة لھ المندھ

إلى مستودع االنبھار الصبیاني والذھول المّسخف للنفس وتاریخھا الذاتي. مما 
جعل من فكره شیئا أشبھ ما یكون بسلة الفواكھ االصطناعیة (فواكھ الزینة)، جمیلة 

النسبة للروح والجسد الحي. إال أنھا كانت نظیفة ال طعم فیھا وال رائحة وال فائدة ب
في الوقت نفسھ النتاج المترب على تراكم عناصر االنحطاط المعرفي في تقالید 
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العقالنیات المبتورة، أي المتبجحة في تقلیدھا للقیم والمفاھیم المجردة. وقد یكون ما 
على طرقات ستھالك السریع لفتات الفكر األوربي ورمیھ أسمیتھ بنفسیة وذھنیة اال

ھي الصیغة التي أكثر من مثلھا سالمة  األزقة الخربة بوصفھا ورود الحریة العقلیة
  موسى.

ولیست ھذه المراھقة الفكریة والثقافیة سوى الوجھ الرادیكالي لما سیدعوه 
سالمة موسى نفسھ باحتراف الثقافة. غیر أن احتراف الثقافة عنده ھي "حیاة كفاح 

ھنا عدم اھتمامھ كما یقول ببالغة العبارة، ألنھ "یعمل  أكثر مما ھي حرفة". من
من اجل أن تكون الحیاة بلیغة". وأكثر ما برز كفاحھ ھذا في میدان نقل األفكار 
والدعایة لھا في الصحافة. وفي غمرة كفاحھ كان عنیدا ضد ثالثة أعداء وھم 

لیز، المستبدون أمثال فؤاد وإسماعیل ومن لف لفھم، والمستعمرون االنج
والرجعیون الذین ال یأخذون باآلراء العصریة. كما انھ كافح من اجل الفكرة 
الوطنیة، ومن اجل الدستور والتطور االقتصادي واالجتماعي والثقافي والعلمي. 
وأخذ آخر عمره یشعر بالفخر عندما یرى المتاجر والصناعات المصریة اآلخذة 

حالت صغیرة محصورة في خان بالنشوء والتطور بینما لم تكن سابقا سوى م
  الخلیلي.

إننا نقف ھنا أمام شخصیة تتسم بانفصام كامل بین وجدانھ االجتماعي 
والوطني والقومي وبین تقلیده التام للمناھج األوربیة كما ھي. من ھنا تناقض 
الدعوة والدعایة التنویریة الحادة ومضمونھا الفارغ بوصفھا دعایة ال عالقة لھا 

 المعاناة التاریخیة للعالم العربي وإشكالیات وعیھ الذاتي. بمضمون وواقع
النقدیة واإلنسانیة  -من ھنا تعایش الدفاع المستمیت عن قیم الرؤیة العقلیة 

والحداثة والحریة من جھة، واالستماتة المقاتلة في جعل جمیع نماذج التجارب 
ي أراء ومواقف األوربیة مرجعیة فكریة وروحیة وثقافیة مطلقة. فقد تغلغلت ف

ویقین سالمة موسى فكرة أولویة العقل. وشدد مرارا على فكرة "العقل ثم العقل". 
بل نراه یغالي بھ بحیث یضمحل ویتالشى أحیانا اإلدراك العقالني للعقل. كما في 
موقفھ القائل، بأنھ سوف "یأتي یوم من األیام الذي تعمل یھ األمم على ترقیة 

بحیث تعمل من اجل زیادة األدمغة". غیر أن ھذا الغلو  البیولوجي (نموذج ھتلر)
المتقزز من حالة التخلف التي كانت تحیطھ واالنبھار الذي كان لھ ما یبرره آنذاك 

لتجارب األوربیة، لم یكن معزوال عن یقینھ بقیمة وفاعلیة العلم بالنسبة لسیادة أمام ا
یتكلم عن آفاق العلم المبني على الرؤیة العقلیة وعقالنیة واإلنسانیة. من ھنا نراه 
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نظریة التطور التي یمكنھا أن تخدم اإلنسان في كافة المجاالت. كما انھ السبب 
رفعة العلم على األدب. رغم انھ أكد على أن كل من العلم  إلىالذي جعلھ یدعو 

واألدب یلعبان دورا كبیر في تحریر الذھنیة. ووجد في ذلك أسلوب القضاء على 
  . االستبداد

وشكلت ھذه األفكار العامة مقدمة رؤیتھ النقدیة، أو أنھا تداخلت في خلیط 
متوھج بنقد الواقع من اجل تحریر الذھنیة والنفسیة االجتماعیة واالنطالق بھما 

ي، أن سالمة موسى حاول عنذلك یصوب الحریة والعقالنیة والنزعة اإلنسانیة. 
كان  أیادم حصر الحقیقة في فكرة ما فكرة التنوع واالختالف وع أمامفسح المجال 

 لألفكارھذه الفكرة السلیمة لم تكن نتاجا لتحلیل منطقي ونقدي  أنصاحبھا. غیر 
نتاج التقلید المتجدد لسالمة موسى  األغلبكانت في  أنھاوالمناھج، على العكس 

  ! األوربيوالتبعیة المتجددة للجدید  اإلتباعفي دروب 
 اإلنسانیةللعقالنیة المسطحة والنزعة  اآلخروجھ وى الالنتیجة س ولیست ھذه

المشبوبة بالرغبة الوجدانیة في تجاوز حالة التخلف واالنحطاط. من ھنا یمكن فھم 
بحیث نراه یعتبر والفكر.  األممنقده الحاد والسلیم للدور الذي لعبھ الدین في تاریخ 

كرة النھضویة) في سبب عدم ظھور وانتشار فكرة التطور (التي اعتبرھا ذروة الف
غیر أن نقد الدین بأثر سیطرة الفكرة الدینیة. كان والعربي) سابقا  األوربيالعالم (

بالنسبة لھ ھو الوجھ المجرد لنقد الواقع والتقالید واألعراف والذھنیة السائدة، أي 
كل ما یعرقل فكرة الحریة والنھوض العلمي والتمدن الحدیث. ولیس مصادفة أن 

أحكامھ بھذا الصدد إلى القول، بأن "أسوأ ما تصاب بھ امة أن  دأحیتوصل في 
إننا نقف ھنا أمام نزعة نقدیة عقلیة، وعقالنیة من حیث یتحد الدین مع االستبداد. 

نزوعھا اإلنساني. وذلك ألنھا تضع أولویة العقل اإلنساني في صلب رؤیتھا 
اث المیت. ومن ثم تجعل للتحرر الفردي واالجتماعي من ثقل اإلرث التقلیدي والتر

من تطویر اإلنسان واالرتقاء بھ في كافة المیادین مرجعیة مھمة بالنسبة للفكرة 
  العقلیة واإلنسانیة وفكرة الحریة. 

وبغض النظر عما في ھذه األفكار والمواقف واألحكام من أوھام 
أیدیولوجیة، إال أنھا كانت محكومة في مواقف سالمة موسى بنمط االستالب 

ثقافي الذي ال یخلو من نزوع إنساني متوھج بولع بلوغ الحریة وھموم ملكوتھا ال
لم تكن ھذه النتیجة معزولة عن أھمیة فكرة الجدید والتجدید عند سالمة المجرد. و

  موسى. فقد كانت ھي بدورھا عنصرا جوھریا في شخصیتھ ومواقفھ وآرائھ. 
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ومواقف سالمة موسى كان  وأحكام آراءالثبات الوحید والكبیر الذي میز  إن
ثباتھ المنھجي في قبول واعتقاد فكرة التطور واالرتقاء  إلى األغلبیستند في 

ر عن الطابع المسطح الدارونیة وتطویعھا النظري والعملي. وبغض النظ
والمدرسي الشائع لموقف العام من الدارونیة وفكرة التطور واالتقاء، إال انھ یعكس 

لمنھجي لسالمة موسى وانبھاره التام بھا. بحیث نراه یتوصل طبیعة ونوعیة التأثر ا
إلى استنتاج ال یخلو من سذاجة مفاده أن فكرة التطور قادرة على حل كافة 
المشاكل. وفیما لو جرى انتشارھا "لما كان ھذا الفساد وتعفن الذھن". غیر أن ھذا 

ل ما ترمیھ درجات الغلو المنھجي المترتب على االستعداد التام للقبول التام بك
التطور األوربي آنذاك في میدان الفكر والمناھج یعكس بدوره الثبات العمیق في 

  دعوتھ للجدید والتجدید. 
إن ھذه العقالنیة الساذجة ھي الوجھ اآلخر للغلو العقلي غیر المؤسس 
بمعاییر العلم التاریخي والدرایة الدقیقة ومنطق وجود األشیاء والظواھر. وقد 

تصوراتھ وأحكامھ الیقینیة الجازمة عن المستقبل احد النماذج الجلیة بھذا تكون 
وقد یكون حلمھ األخیر الذي وضعھ في "طوبى مصریة" الصیغة األكثر الصدد. 

جالء لھذا النمط من السذاجة العقلیة المتیقنة من إخالصھا للحق والحقیقة 
)، لیرى ٣١٠٥لف عام (عام والمستقبل! ففیھا نقرأ كیف انھ استفاق بعد أكثر من أ

نفسھ في عالم الخیال. وفي ھذه الطوبى یمكن رؤیة تأمالتھ المستقبلیة المتعلقة ببنیة 
اإلنسان والمجتمع والثقافة والعلم والتكنولوجیا. وال تتعدى ھذه الرؤیة المستقبلیة 

!!  بمعنى أن ٢٠٠٠اقل بكثیر مما وصل إلیھ التطور التاریخي المعاصر عام 
بأقصى نماذجھ المستقبلیة لم یستطع تجاوز تجارب القرن العشرین، بل حلمھ 

بضعة عقود منھ! وھي إشارة إلى جدب وضیق الخیال العلمي واالجتماعي 
والمستقبلي لسالمة موسى. فھو خیال ال یتعدى رؤیة فضیلة الكاوتشوك للنوم 

لقبیل. كما انھ والملبس! وأكل الفواكھ فقط والرادیو وأشیاء صغیرة أخرى من ھذا ا
یستعید أو سیكرر فكرتھ عن أفضلیة النوع على الكم في كل شيء بما في ذلك 
سكان مصر. بحیث نراه یخلط بین الدارونیة والتوتالیتاریة لیصنع منھ نموذجا 
مقبال للمستقبل أو ھو ھین المستقبل. إذ نراه یجعل من التحكم في كل شيء حسب 

 للمتقبل، عبر بناء جھاز عقلي عقالني یعرف منطق العقل مقیاسا جوھریا وشامال
 ١٩٢٥كل شيء ویقنن كل شيء! لھذا نراه یحلم بان یكون عدد سكان مصر عام 
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عشرة مالیین! وما یمیزھم ھو أن "كل واحد  ٣١٠٥ملیون، بینما سیبلغ عام  ١٥
 منھم یعرف الفلسفة ویسوح في العالم".

للعقالنیة المبتورة، بوصفھا إننا نقف ھنا أمام إحدى الصیغ األكثر غلوا 
. مع ما ترتب علیھ من المنھج التاریخي والثقافي الذاتيالثمرة المالزمة لفقدان 

وال یغیر  ما یمكن دعوتھ بتجریبیة التعلم األبدي، أي التعلم بال حكمة.  إلىتحویلھا 
ا في نعثر علیھا بم إننا إذمن ذلك شیئا كثرة العبارات الداعیة لنفي ورفض التقلید. 

 ألحدغوتھ ووضعھا في تقدیمھ  األلمانيعن الشاعر  أخذھاذلك في العبارة التي 
"كن رجال وال تتبعني". وھي ترجمة سیئة لفكرة لھا مثیالتھا وأكثر : األساسیةكتبھ 
كل ما كان یناھض  أيمن حیث البالغة في الثقافة العربیة اإلسالمیة،  وأجملدقة 

قوة التقلید واالنبھار  أن إالفي الرأي والحكم والتوجھ. االستقالل  إلىالتقلید ویدعو 
ل قعلى عل سالمة موسى قیمة الع أقفلتقد  ةوتجاربھ المتنوع األوربيبالجدید 

 وأسالیبعن قواعد  دءوباالفعلیة، كما شوھت معنى العقالنیة بوصفھا بحثا 
خالف ذلك ومنظومة االعتدال العملیة النابعة من وعي حدود التجارب الخاصة. وب

  البقاء ضمن طفولة دائمة.  أيفعال بال نھایة،  اآلخرینیصبح التعلم من 
ھذا التعلم ال یمكنھ بلوغ الخاتمة، كما انھ ال یصنع  إن أخرى،بعبارة 
النتاج المالزم لما  إالفي تراكم معرفي فیھ. وھذا بدوره لیس أمل منظومة وال 

 آلراءنقل واالستعراض والتلخیص لل إجادتھ. بمعنى األميیمكن دعوتھ بالمنھج 
استكمالھا  أو الظاھرة مفارقة أنوتقدیمھا للناشئة والمبتدئین. غیر  اآلخرین

  االعتقاد الجازمة بالقیمة الكبرى ما یجري القیام بھ.  أوھام"الطبیعي" یقوم في 
إن غیاب المنظومة الفكریة وتأسیسھا المبني على أساس رؤیة وتحلیل 

بمعاییر التجربة التاریخیة الذاتیة ال یصنع في الواقع غیر زمن  الواقع وإشكاالتھ
بال تاریخ. وكل ما یمكنھ الطفو على السطح من قیم الحریة ومفاھیم العقالنیة 
ومواقف إنسانیة تتحول إلى أوھام أیدیولوجیة أو نشوة لغویة سقیمة المعنى بفعل 

  استالبھا الثقافي والمنھجي. 
ار والقیم المتناقضة تشیر وتعكس بقدر واحد خلل إن كل حصیلة ھذه األفك

. فقد كانت "مأثرتھا" النسبیة تقوم في تھدئتھا للغلو والتطرف العقالنیة المبتورة
القومي والدیني والسیاسي، لكنھا كانت تصنع تطرفا من نوع آخر ھو تطرف 

وقوعھا مأساتھا، بمعنى االغتراب الثقافي واالستالب الذھني. وفي ھذا كانت تكمن 
تحت سنابك االغتراب الثقافي (األوربي) وولع االندھاش العلني والمستتر بكل ما 
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ھو أوربي. فقد كان ممثلو ھذتا التیار أشبھ باألمطار العاصفة في صحراء ال تنبت 
أشجارا وال تحفر انھارا. وأقصى ما یمكنھ أن تصنعھ ھو واحة للعابرین. وبالتالي 

تربط صحارى ثقافیة. وساھمت بعنفوان وجداني ال تحولوا إلى حلقات متناثرة 
رویة فیھ وال درایة برمي ما جرى جمعھ. من ھنا مقدمات الرادیكالیة السیاسیة 
غیر الواعیة، أو بذرة المجھول الثقافي. وھو الذي حدد بدوره شخصیتھم الفكریة 

كینونة بوصفھم ممثلي حالة االنقطاع واالنفصال عن مصادر الدیمومة التاریخیة لل
العربیة. وما قاموا بھ لم یكن في الواقع أكثر من إرساء أسس عقالنیة مزیفة، ھي 
عقالنیة المجھول الثقافي. وذلك الن المسار العام لتیارات العقالنیة المبتورة 
بمختلف أشكالھا ومدارسھا وشخصیاتھا لم یسھم بأي جھد فكري تولیفي للربط بین 

اإلصالحیة والتحرریة والقومیة األدبیة، أي لم یجر  العقالنیة الثقافیة بمكوناتھا
التأصیل لعقالنیة القومیة الثقافیة. وبالتالي استعادة ھویة الوجود العربي أو كینونتھ 
الثقافیة المفقودة. على العكس أنھا سارت ضمن تقالید الفطام والخصام مع النفس. 

نجازات العروبة اللغویة بمعنى أنھا لم تستطع أو تبذل أي جھد في سبیل تولیف ا
والثقافیة األدبیة في منظومة. بل بقت أسیرة التبدل والتنوع والجزئیة والمنھج 
التنویري التقلیدي. من ھنا تطابق حقیقة العقالنیة المبتورة مع عقالنیة المجھول 
الثقافي. األمر الذي جعل من جذورھا ھشة في تربة العروبة الثقافیة. وعلى العكس 

علت من ھمومھا الجوھریة تقاسم الوعي األوربي إدراكھ الذاتي. وھذا من ذلك ج
ولیس مصادفة أن تندفع كل احد اخطر األوھام المعرفیة والثقافیة والسیاسیة. 

تیارات العقالنیة المبتورة أما صوب االنسحاب نحو العقل النظري المجرد من 
اد) و"عبقریاتھ" أصولھ الثقافیة (طھ حسین) أو المسحوب نحو الماضي (العق

المثیرة للشك. أو الفرحة باستھالكھا السریع لفتات الفكر األوربي ورمیھ على 
طرقات األزقة الخربة بوصفھا ورود الحریة العقلیة كما ھو الحال عند سالمة 

  موسى!
إن مفارقة عقالنیة المجھول الثقافي تقوم في جمعھا بین ثقافة ومجھول. فقد 

وشخصیاتھا حقیقة "العقل الثقافي". ولیس مصادفة أن أھملت بمختلف تیاراتھا 
یتتوج مسارھا فیما یمكن دعوتھ بمزاج اللیبرالیة الدنیویة وتحریفھا العنیف للذھنیة 
الثقافیة الخاصة. ومن ثم إسھامھا الفعال في توسیع وتعمیق وتجذیر مدى االغتراب 

عظیم عادة ما یتمحور الثقافي والخواء العقلي والروحي وتسطیح الوعي. فالفكر ال
حول فكرة واحدة من اجل البرھنة علیھا بطرق ومستویات متنوعة ومختلفة، بینما 
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رمت عقالنیة الفطام التاریخ مئات األفكار ھنا وھناك بال تأسیس وال توفیق. كما 
لو أنھا تتعامل مع فتات الوعي. والسبب ھو أنھا كانت تقتات على فتات الفكر 

ذاتیة. بحیث جعلت من التطفل على فتات الثقافة العقالنیة األوربي وتجاربھ ال
التقلید األوربیة نموذجا متسامیا للعقل "العربي الجدید". مع أن الحقیقة تقول، بان 

ال یصنع حقیقة. ومن ثم ھو لیس طریق الحق. من ھنا فناءھا في الشعارات 
ا قالتھ وما كانت الظاھریة وبقاءھا في عوالم التقلید البحت. وینطبق ھذا على م

دفعة كبرى،  على سبیل المثال للنزعة النقدیة أعطتففي الوقت الذي تسعى إلیھ. 
. ومن ھنا، فان الموجة بإمكاناتھاعقالنیة محدودة  إطارفي  أیضاحاصرتھا  فإنھا
نقدیتھا  أي. األولفي استلھام قیم العقالنیة وقفت عند حدود فطامھا  أثارتھاالتي 

ة. فھي لم تؤسس للعقالنیة كنظام، ولم ترتق الى مصاف الفلسفة. المجزأة والجزئی
لألیدیولوجیات  وھو ما یفسر لحد ما اندثارھا تحت معاول الصعود العنیف

القومیة مختلف أشكالھا (الدینیة والدنیویة، ولرادیكالیة السیاسیة با والحركات
  .الطبقیة)و

االستقامة مع النفس أن  إن تجارب العقالنیات المبتورة الفاشلة یبرھن على
ھي في الحقیقة تعرج ذاتي محكوم بمعاناة البحث عن بدائل عقلیة وواقعیة ضمن 
سیاق التجربة التاریخیة لألمة. فالتاریخ تعرج تعترضھ قطیعة متنوعة األشكال 
والمستویات. وسبل الخروج الواقعیة والوحیدة تكمن في كیفیة إیجاد وتأسیس 

لألمم. فلكل امة تاریخھا الخاص ومخاضھا الذاتي بوصفھ منطق التطور التلقائي 
مصدر إرساء األسس التاریخیة لوعي الذات والبدائل. وبالتالي، فان كل ھزیمة 

  وانكسار وانقطاع فیھ ھو عقاب على عملیة لم تكتمل.
 *** 

  
  
  
  
 
 
 
 



256 

 

 ااد ت:  ا اما

 
 

جس التحدي العنید في مواجھة الموجود، تص�نع إن الحماسة التي تثیرھا ھوا
اإلدراك المتس�امي للمعان�اة الفردی��ة ومعن�ى تقاطعھ�ا م��ع م�ا ھ��و  واح�د قیم��ةف�ي آن 

سائد في دنی�ا األعم�ال واآلم�ال. لھ�ذا ع�ادة م�ا یج�ري البح�ث ف�ي ال�نفس ع�ن یق�ین 
مطلق (ما ف�وق ت�اریخي) لك�ي ت�رى ف�ي ض�وئھ الح�دود الجزئی�ة والع�ابرة للوج�ود 

اریخي. وھي رؤیة تقف بالضرورة أمام اإلشكالیة الحیة إلدراك ماھیة االنقطاع الت
عم�ا ھ��و موج��ود وكیفی��ة ربط��ھ بالغائ��ب والمنح��ل ف��ي المق��دمات التاریخی��ة للوج��ود 
المعاص��ر. وإذا كان��ت الحرك��ات والتی��ارات الفكری��ة العروب��ة واإلس��المیة ق��د وقف��ت 

ا بطریقت��ھ الخاص��ة ف��ان حرك��ة جمیع��ا أم��ام ھ��ذه اإلش��كالیة وح��اول ك��ل منھ��ا حلھ��
اإلخ��وان المس��لمین تبل��ورت ف��ي مج��رى ھ��ذه اإلش��كالیات مم��ا طبعھ��ا من��ذ البدای��ة 
بوجدانی��ة عارم��ة وجھادی��ة ع��امرة وأس��بغ عل��ى علمھ��ا وعملھ��ا، وعقلھ��ا ولغتھ��ا، 
وواقعھ��ا ومیتافیزیقھ��ا روح المغ��االة المتمرس��ة ف��ي تولی��ف المتض��ادات وبل��ورة م��ا 

بوح��دة االنتم��اء لإلس��الم فق��ط، أي للكی��ان ال��ذي ل��م "تدنس��ھ" یمكن��ھ أن یقن��ع الجمی��ع 
تج��ارب الق��رون وم��ا ال یخض��ع لتب��دل األح��وال واألزم��ان، ومم��ا ال یل��زم تح��ویره 

  بالشكل الذي یجعلھ مقبوال لألھواء المتنازعة.
وھي مقدمة وضعھا حسن البنا في قطعھ الواعي للعالقة القائمة باإلسالم ف�ي 

نة، وتیارات العروبة الثقافی�ة والقومی�ة، وجھادی�ة العقالنی�ة مدارس التحدیث والغرب
اإلس��المیة. أي ك��ل م��ا اقت��رن وراف��ق اس��تبدالھ مت��ون اللغ��ة واألدب بمت��ون العقائ��د 
والتص�وف، وعقلن��ة ال�روح اإلص��الحي، وأس�لمة إص��الح ال�روح. لھ��ذا رم�ى ج��دل 

ف�ي الب�دء ھ�و الجمیع وتفننھم في المعارف والعلوم مؤكدا عل�ى أن م�ا یكف�ي للعم�ل 
العمل، وجرب ذلك من خالل تحویل ھذا االنقطاع الواعي ع�ن تقالی�د تكس�رت ف�ي 

تج��ارب الس��یطرة األجنبی��ة والتجزئ��ة اإلس��المیة (القومی��ة والوطنی��ة) عب��ر ص��ب  
حروف "العروة الوثقى" ف�ي قال�ب اإلس�الم بوص�فھا الكلم�ة الخال�دة المتس�امیة ع�ن 

یة صرخ بھا للمرة األولى أمام العیون الباردة تنازع القوى وذلك بتحویلھا إلى بدیھ
والفارغة في مقاھي صالح الدین (القلعة). واتخذت مع كل تجدی�د لھ�ا ف�ي طرق�ات 
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القاھرة ومقاھیھا وأزقتھ�ا أبع�ادا مترامی�ة. أم�ا حص�یلتھا فكان�ت تأیی�دا دائم�ا للفك�رة 
األكث�ر تس�امیا  القائلة، بان النغم األكثر تناسقا یتكون م�ن ح�روف الق�رآن! والمعن�ى

من كلماتھ! والحقیقة األكثر نفعا من آیاتھ! والبدیل األكث�ر ش�موال م�ن كلّ�ھ. ف�القرآن 
دستورنا والرسول قدوتنا وهللا غایتنا والجھاد سبیلنا!                                                                          

ع ھذه المقدمة البسیطة في مشروعھ الكبیر. وتحدى بھا أوال  وقبل كل ووض
شي نفسھ، وكشف عن أن النفس األبیة حالما تتحدى ذاتھا أمام الجمیع فإنھا تبرھن 
على ما في بساطة فعلھا من قیم علیا، وعل�ى م�ا ف�ي قیمھ�ا العلی�ا م�ن جاذبی�ة حت�ى 

فھ��ي ال تقص��د ب��ذلك س��وى ألولئ��ك ال��ذین س��قطوا ف��ي حض��یض ال��بالدة والخم��ول. 
إظھار ما في انكفاء األخالق المھذبة على ذاتھا من جھ�ل بالماض�ي، وعل�ى م�ا ف�ي 
الماضي من آثار النفس أوال وقبل كل شي بنزع قشورھا المتكلسة للبرھنة على انھ 

في العالم غیر النفس العاقلة والفاعلة. ونسیان ذلك یؤدي إلى نسیان نفس�ھا  شيءال 
ل منھ�ا ومم�ا یحیطھ�ا ركام�ا مبعث�را ال یقی�د وج�وده س�وى الص�دفة! أیضا مم�ا یجع�

أال أن ¸ ومن الممكن افتراض صدفة فعلھ في مقاھي صالح ال�دین أو الس�یدة زین�ب
دعوتھ في مقاھي القاھرة كانت دون شك الفعل الواعي لضرورة االنقطاع الجذري 

  عما ھو سائد في تقالید االستثارة السیاسیة.
في أسلوبھ وغایات�ھ متمح�ورا ح�ول المخ�زون اإلس�المي. ل�ذا  كان توجھ البنا

 للوعي الجماھیري موجھا ضد النفس. أي أن استثارة الوعي االجتماعي كان تألیبھ
السیاس��ي كان��ت موجھ��ة ص��وب األعم��اق الشخص��یة لل��ذات اإلس��المیة. أن��ھ أراد أن 

ھ�و الرج�وع إل�ى المسلمین نسوا هللا فأنساھم أنفسھم. وأن الرجوع إلیھ  یذكرھم بان
والسیاس��ي، حقیق��ة ذاتھ��م. وھ��ي المعادل��ة األكث��ر تعقی��دا بالنس��بة للتأس��یس الفك��ري 

إقناع��ا ف��ي حال��ة وض��عھا بالص��یغة القائل��ة ب��ان ال��نفس الفاعل��ة ھ��ي ال��نفس  واألس��ھل
الالحق إرساء أسس المسار  كان یمكنھاالعاقلة، وبالعكس أیضا، ألنھا الخطوة التي 

في نفس الوقت قلق العقل النظري وجدل الخالفات العقائدیة  أن تستثیر أفعالھا دون
  والمذھبیة.

لق��د حمل��ت حرك��ة اإلخ��وان ف��ي طیاتھ��ا حص��یلة اإلرھاص��ات المتن��اثرة ف��ي 
تی���ارات العروب���ة الثقافی���ة والقومی���ة، اإلس���المیة اإلص���الحیة والس���لفیة، اللیبرالی���ة 

قدر ما جرى انتزاعھ�ا المستعربة والمتغربة. ولم تعد ھذه اإلرھاصات جزءا منھا ب
م��ن الحرك��ات جمیع��ا وحش��رھا ف��ي الحض��رة اإلس��المیة الخالص��ة. لق��د س��عى البن��ا 
لتولی��ف إرھاص��اتھا وھواجس��ھا ف��ي تجریبی��ة "العق��ل اإلس��المي" وال��ذي ل��م تكتم��ل 
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ھویت��ھ حین��ذاك بع��د. لق��د ح��اول قط��ع ت��راث الق��رون الغ��ابرة بوص��فھا انحراف��ا ع��ن 
الرسول. إذ ل�م تع�ن اس�تثارة حق�ائق الیق�ین ف�ي تجربة القران وقدوتھ الشخصیة في 

التج�ارب الغریب�ة للغ�رب. أنن�ا نعث�ر ف�ي س�یادة الن�زوع  س�وى ت�ذلیلالقرآن والسنة 
العملي للبنا على ھواجس التذلیل المباشر لالجتھادات المتنوعة، والتي ال تش�بھ ف�ي 

نف��ي اإلس��المیة القدیم��ة. ول��م یقص��د ھ��و ب��ذلك  الم��ذاھب والم��دارسخالف��ات  ش��يء
االجتھاد، بقدر ما سعى إلى تذلیل الفرق�ة بالبح�ث ع�ن مب�دأ بس�یط ج�امع. وإذا ك�ان 
ھاجسھ یبدو مغریا في مظاھره، فألنھ یرتكز إلى القناع�ة القائل�ة بأفض�لیة الجماع�ة 
على الفرقة. وھو حق مجرد ال غیر! إال انھ یحتوي عند البنا عل�ى توظی�ف فك�ري 

  میة للنفس وتنظیمھا المقید بالقرآن والسنة.یخدم مھمة استثارة الرؤیة اإلسال
فالبنا یسیر ھنا في تقالید "اإلسالم الح�ق" المت�راكم ف�ي تنظیرات�ھ ع�ن تط�ابق 
اإلسالم والفطرة. مما یعني تقاطعھ مع االتجاھات المبتعدة عن "إسالم الفط�رة" أی�ا 
 ك��ان مص��درھا وش��كلھا ومحتواھ��ا، واقتراب��ھ ف��ي نف��س الوق��ت م��ن "إس��الم الفط��رة

الح�ق" كم��ا ھ��و جل�ي ف��ي ش��عاراتھ الكب�رى مث��ل الق��رآن دس�تورنا والرس��ول ق��دوتنا 
والجھاد سبیلنا. إذ سیس ھذه الشعارات بحیث جعل منھا بدیھیات عملیة. وكان ذلك 
خطوة كبرى إلى األمام من حیث فاعلیتھا وقیمتھا بالنسبة للوعي العربي السیاسي. 

التاریخي" إلى فطم الذھنیة العربیة عن كیانھا ألنھا لم تسع، خالفا "لعقالنیة الفطام 
ال��ذاتي، ب��ل ش��ددت عل��ى إرج��اع الت��اریخ إل��ى بدایت��ھ اإلس��المیة. ول��م تس��ع خالف��ا 
للعروبة القومیة إلى تأطیر الوجود العربي في حدود األمة القومیة، بل شددت على 

لإلص�الحیة إسالمیة األمة في درجاتھا الوطنیة والقومیة واألممیة.  ولم تسع خالفا 
  صالحیتھا الثقافیة، بل شددت على إسالمیة اإلصالح.إاإلسالمیة إلى توسیع رقعة 

عل��ى إن مح��ورة ش��عار اإلس��الم العمل��ي ف��ي تجلی��ات الق��وة الجھادی��ة یحت��وي 
االستثارة العملیة لیقینیات اإلسالم المحمدي في بناء "أمة الحق". ولكنھ لم  ھواجس

الغالة، بل إل�ى تقالی�د اإلس�الم التاریخی�ة المص�ھورة یستند ھنا إلى تقالید الخوارج و
ف��ي محاكاتھ��ا األیدیولوجی��ة للتجرب��ة النبوی��ة. وھ��ي محاك��اة تحت��وي ف��ي ذاتھ��ا عل��ى 
الفداء التاریخي للتاریخ باسم اإلخالص للمبادئ. ولیست ھذه المبادئ سوى الصیغة 

ب احت��وت ف��ي المسیس��ة للعقائ��د العملی��ة المتراكم��ة ف��ي ت��راث اإلس��الم. لھ��ذا الس��ب
أعماقھا على وحدة وتناقضات الواقعیة والطوباویة، العقالنیة والالعقالنیة. فقد كان 
مس��عاھا النظ��ري ف��ي التأس��یس لفكرھ��ا العمل��ي انطالق��ا م��ن تجرب��ة أالن��ا التاریخی��ة 
محصورا ضمن عقائدیة الرؤیة الالھوتیة ال ضمن ثقافیة الرؤیة التاریخیة. فحركة 
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ك ب�ان اس�تعمال أدوات الغی�ر ف�ي االس�ترجاع القس�ري لل�ذات اإلخوان آنذاك لم تدر
یحتوي في أعماق�ھ عل�ى تثل�یم خطی�ر للوس�ائل والغای�ة. مم�ا ی�ؤدي بالض�رورة إل�ى 
تص���ادم الرؤی���ة التاریخی���ة والثقافی���ة، وم���ن ث���م إف���راز دائ���م للعقائدی���ة الالھوتی���ة 

  والرادیكالیة المحافظة.
ال�وعي النظ�ري والعمل�ي لإلخ�وان، إن تصادم الرؤیة التاریخیة والثقافیة في 

ناتج عن ثقل العاطفة الجیاشة في مساعیھا تذلیل حوافزھا المباشرة. وھي "نقیص�ة 
منطقیة" لھا معناھا الفاعل في ت�ذلیل ن�واقص االتجاھ�ات الت�ي حمل�ت حت�ى األم�س  
القریب بشائر األم�ل الس�ارة لم�ا ینبغ�ي أن یك�ون علی�ھ الع�الم العرب�ي. فق�د حاول�ت 

وجیا الدعوة الجدیدة أن تجعل من النتائج الفعلیة للواقع مقدمة نق�دھا للتج�ارب أیدیول
والمعاص�رة وم�ن خالل�ھ ق�دمت لل�وعي الع�ام  ةوالعملی�ة) القدیم�النظریة (التاریخیة 

  الصیغة المقبولة ألولویة العمل.
تعمی�ق الج�دل، ول�م تجع�ل م�ن النزع�ة  الجدی�دة ف�ي ةإذ لم تنھمك األیدیولوجی

وسیلتھا المباشرة، بل اكتفت بما تراه جلی�ا وب�دیھیا ف�ي المب�ادئ المج�ردة. المباشرة 
ولیس اعتباطا أن تكتفي في شعاراتھا وبرامجھا بالمب�ادئ الكب�رى، انطالق�ا م�ن أن 
الجزئیات عرضة للتبدل، وانھ ال یمكن االعتماد التام علیھا بس�بب عرض�یتھا. مم�ا 

للروح الرادیكالي في مس�اعیھ العملی�ة كان یحوي في ذاتھ على الخطورة التاریخیة 
تج��اوز األبع��اد النظری��ة لتج��ارب العق��ود المری��رة ف��ي ص��یرورة الذھنی��ة العربی��ة 
وعالمھ�ا الثق��افي، والخط�ورة الثقافی��ة ف�ي مس��اعیھ النظری�ة لتج��اوز األبع�اد العملی��ة 

االجتماعی���ة (العربی���ة لتج���ارب العق���ود المری���رة نفس���ھا ف���ي ص���یرورة الكیان���ات 
  )، وواقعھا التاریخي.والوطنیة

لقد كان من الصعب بالنسبة ألیدیولوجیة الدعوة الجدیدة أن تعي ك�وامن ھ�ذه 
الیق��ین الخط��ورة، وذل��ك لیقینھ��ا الت��ام بمص��ادرھا الم��افوق تاریخی��ة. وإذا ك��ان لھ��ذا 

النظری��ة ف��ي اإلیم��ان ال�دیني، ف��ان مق��دماتھا العملی��ة كان�ت تق��وم ف��ي غی��اب  مقدمات�ھ
لموحد والمستقل للعالم العربي وانعكاسھ المباش�ر وغی�ر المباش�ر التاریخ السیاسي ا

الكام�ل للھوی�ة الثقافی�ة الخاص�ة. وھ�و تع�ارض حاولت(األیدیولوجی�ة)  االنتھاكفي 
للعالم العربي) وھویتھ الثقافیة فیم�ا (السیاسي تذلیلھ من خالل إعادة تولیف التاریخ 

مجرد استعادة مدرسیة للماضي،  یمكن دعوتھ بالتاریخ الالھوتي. فاألخیر ھو لیس
ب��ل وب��دیل ش��امل ف��ي رؤیت��ھ للحاض��ر. ول��م تع��ط لھ��ا ھ��ذه الرؤی��ة ت��ذلیل م��ا ت��راه 
ضروریا من تجارب الحاضر فحسب، بل واقتطاع ما تراه ضروریا م�ن الماض�ي 
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إلحالل��ھ محل��ھ. وھ��و أس��لوب أب��دع میتافیزیقی��ة ال��روح الرادیك��الي وغل��وه النظ��ري 
التعام�ل "اإلرادي" م�ع الماض�ي والحاض�ر كم�ا ل�و أنھم�ا  بمعن�ى إمكانی�ةوالعملي. 

أج�زاء متن��اثرة. وبالت��الي التمھی��د لالنقط��اع ال��واعي ف��ي العل��م والعم��ل ع��ن تج��ارب 
الماض��ي والحاض��ر، بحی��ث یص��بح االقتط��اع الت��اریخي للت��اریخ األس��لوب األمث��ل 

اف�ة "لتوحیده". وھي ممارسة تؤدي بالضرورة إلى استفحال تع�ارض الت�اریخ والثق
في الرؤیة النظریة والعملیة. ومن ث�م ت�راكم أحج�ار الطری�ق األی�دیولوجي المنغل�ق 

العبودیة �) انقطاعا واعیا ع�ن (الصمیمیة على التاریخ، الذي یجعل مسار الحریة 
مة. ولیس مصادفة أن تتشابھ مواق�ف ال�دعوة حصیلة التجارب النظریة والعملیة لأل

القومی�ة (العربی�ة سالمیة مع ما ھو ممیز للعقالنی�ة الجدیدة من إبداع اإلصالحیة اإل
  واللیبرالیة) من تقالید الفطام والفصام واالنقطاع عن اإلبداع الذاتي التاریخي. 

لقد حاول البنا ش�حن الط�ابع العمل�ي لل�دعوة ومكوناتھ�ا األیدیولوجی�ة ب�إدراك 
الخال�دة ف�ي أھلی�ة یعقل االعتدال باعتباره إصالحا للوجود، أو ما اسماه بالصالحیة 

اإلسالم إلصالح الوجود. وبالتالي فان الدعوة تظھر ھنا ال بوصفھا استجابة لواق�ع 
منحط متھالك فحسب، بل وتحدیا للبدائل الخارجة ع�ن تولی�ف الح�ق اإلس�المي ف�ي 

  اإلنساني.  -نظرتھ لوحدة الرباني 
عملی��ة ع��ن حص��یلة المعان��اة النظری��ة وال اإلخوانی��ةاستعاض��ت األیدیولوجی��ة 

المتنوعة للعالم العربي "بتاریخ الحق" و"الح�ق الت�اریخي"، وطابقتھم�ا م�ع رؤیتھ�ا 
الجزئی��ة والمتحزب��ة) والس��ائرة أیض��ا "م��ن مجھ��ول إل��ى مجھ��ول" ف��ي (الخاص��ة 

"اإلسالم الح�ق"، رغ�م یقینھ�ا بأنھ�ا الممث�ل العمل�ي للفك�رة "اإلس�المیة الص�میمیة". 
ا التراث�ي ف�ي الرادیكالی�ة الس�لفیة. لق�د بھذا تك�ون ق�د س�اھمت ف�ي ص�ب می�اه وعیھ�

رمت تجارب الوعي الذاتي العربي واإلس�المي المتراكم�ة ف�ي غض�ون ق�رنین م�ن 
الزمن في سلة المھمالت كم�ا ل�و أنھ�ا نفای�ات ال قیم�ة لھ�ا.  وأدى ذل�ك بھ�ا إل�ى أن 

ضمن حدود "اإلسالم الحق" و"إسالم الفط�رة". ف�ي ح�ین ل�م  الذات الثقافیةتختصر 
إس��الم الح��ق والفط��رة الق��وة المنث��ورة ف��ي منظوم��ات الفك��ر اإلس��المي وتراث��ھ یك��ن 

إل��ى قی��ود عملی��ة م��ؤثرة ف��ي التج��ارب اإلص��الحیة لص��در  أق��ربالھائ��ل، ب��ل ك��ان 
اإلس��الم. فم��ن المعل��وم تاریخی��ا أن ص��یرورة الدول��ة العربی��ة اإلس��المیة (الخالف��ة) 

م�ن ت�راث  اإلخوانی�ةل�دعوة تآلفت من وحدة الجاھلی�ة واإلس�الم. لھ�ذا ك�ان موق�ف ا
مب�ادئ اإلس�الم كمتحج�رات عقائدی�ة ال كرم�وز ثقافی�ة.  عل�ىالماضي یعني اإلبقاء 

أنھ��ا ل��م ت��درك حقیق��ة أن مب��ادئ اإلس��الم الح��ق وإس��الم الفط��رة ھ��ي أساس��ا مب��ادئ 
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فردانیتھ التاریخیة والمیتافیزیقیة. وبالتالي فان قیمتھا "الخال�دة" ف�ي معن�ى وجودھ�ا 
ق��ط. ف��ي ح��ین ال یعن��ي بعثھ��ا كم��ا ھ��ي، س��وى إھم��ال التج��ارب الثقافی��ة الت��اریخي ف

  لألمم.
نزوع�ا ال یق�اوم  اإلخوانیةوھي صیغة ما فتئت تثیر في أعماق األیدیولوجیة 

لھیكلة وجودھا المعاصر في قالب "الدعوة األول�ى"، م�ع م�ا یترت�ب عل�ى ذل�ك م�ن 
   حق.ترسیخ األوھام الجدیدة على أنھا تجدید 

المفاھیم النظریة والعملیة بمعاییر التجرب�ة التاریخی�ة لإلس�الم ھ�و  إن تأسیس
إنج���از عمی���ق المحت���وى بالنس���بة ل���وعي ال���ذات الت���اریخي والثق���افي، ألن���ھ یض���ع 
اإلشكالیات الواقعیة للحی�اة موض�وعیا، ف�ي اتج�اه تعم�ق الرؤی�ة العقالنی�ة المعتدل�ة. 

ة" على ھیئ�ة متحج�رات غیر أن حصرھا في إطار "اإلسالم الحق" و"إسالم الفطر
لمس�ألة "ق�دم الك�الم" الالھوتی�ة. مم�ا  سیاس�یة-قدیمة ما ھو إال اس�تعادة أیدیولوجی�ة 

(العربی�ة) وم�ن ث�م "تجدی�د"  لألم�ةیؤدي بالضرورة إلى إھم�ال التجرب�ة التاریخی�ة 
. ووجد ذلك انعكاسھ الفكري في موقف البن�ا لألمةالیقین المتحجر ال الروح الثقافي 

  خواني. " اإلسالم ومن تحدید ماھیة اإلسالم اإلمن "تنوع
ف��ي آرائھ��ا وكیانھ��ا تقلی��دا ظاھری��ا للجس��د  اإلخوانی��ةل��م تك��ن محاك��اة ال��دعوة 

التاریخي للدعوة اإلسالمیة األولى فحسب، بل ولروحھا الالھوتي أیض�ا. مم�ا أث�ار 
ات أرادت قول��ھ وفعل��ھ تناقض��ات ال��روح الرادیك��الي الس��لفي ف��ي رؤیت��ھ للغای�� فیم��ا

والوس��ائل. وھ��و تن��اقض ح��دد تع��ایش العقالنی��ة والالعقالنی��ة وتكافؤھم��ا العمل��ي 
والنظري في جعل العقیدة عقدة البدیل الشامل وأسلوب تحقیقھا النموذجي ف�ي نف�س 

  الوقت.
وإذا كان البن�ا ی�درك قیم�ة المب�ادئ الحی�ة واإلحیائی�ة، فان�ھ ل�م یع�ان م�ن ثق�ل 

وج��د "ص�یغتھا الخال��دة" ف�ي اإلس��الم، ونموذجھ��ا  تھا الفكری��ة والواقعی�ة. لق��دإش�كاال
باعتبارھ��ا اس��تنزاال حی��ا لمب��ادئ اإلس��الم المج��ردة  اإلخوانی��ةالمعاص��ر ف��ي العقی��دة 

الص��راع والمنظ��ورة بم��رآة اإلس��الم القدیم��ة م��ن خ��الل اش��تقاقھا الح��ي ف��ي مج��رى 
ي والسیاس��ي والفك��ري العرب��ي. لھ��ذا ك��ان بإمكان��ھ قط��ع الت��اریخ العرب�� االجتم��اعي

المعاصر وتجاربھ النظریة والعملیة، واالستعاض�ة عنھ�ا بمب�ادئ الوح�دة المج�ردة. 
م�ن  یج�ر ابت�داعھایقوم ف�ي تأس�یس الوح�دة، فان�ھ ل�م  اإلخوانیةوإذا كان ھّم العقیدة 

معاناة الروح النقدي والتولیفي الفكري لإلرث المعاصر، بل من النموذج الالھ�وتي 
م�ة (اإلس�المیین). وھ�و نم�وذج مح�دود الحری�ة. الكامن في مرجعی�ات التوحی�د واأل



262 

من ھنا مطالبة البنا بإلغاء ورم�ي التجزئ�ة والحزبی�ة والخ�الف وم�ا ش�ابھ ذل�ك م�ن 
"المظ��اھر الس��یئة"، دون أن ی��درك بأنھ��ا األج��زاء الض��روریة لعناص��ر العقالنی��ة 
المتراكم��ة ف��ي إدراكھ��ا حقیق��ة الوح��دة. وھ��و تن��اقض ح��دده أساس��ا ثق��ل الش��مولیة 

یمانی��ة، ویقینھ��ا ع��ن أن الب��دیل الش��امل ف��ي ش��مولیة العقی��دة. وھ��و وھ��م یكث��ف اإل
ویس��اھم بالت��الي ف��ي انغالقھ��ا ال��داخلي  اإلخوانی��ةالتناقض��ات الممی��زة لألیدیولوجی��ة 
  وغلبة عناصر الالعقالنیة فیھا.  

إن التص��ورات المتراكم��ة ف��ي یق��ین الفك��رة القائل��ة، ب��ان ح��ل العق��دة الواقعی��ة 
اإلیم�ان الت�ام  ش�يءامل تكم�ن ف�ي ش�مولیة العقی�دة تعك�س أوال وقب�ل ك�ل للبدیل الش

بفعالیة المبادئ الشاملة. وھو تفعی�ل ی�ؤدي أحیان�ا إل�ى ت�راكم األوھ�ام األیدیولوجی�ة   
للرادیكالیة المحافظة، ولكنھ ینفي في نفس الوقت إمكانیة تبلورھا ف�ي دع�وة عملی�ة 

قھ�ا ال�داخلي وس�یادة عناص�ر الالعقالنی�ة لإلصالح. في ح�ین ال تنف�ي إمكانی�ة انغال
فیھ��ا، تبل��ور نقیض��ھا الخ��اص ف��ي ال��دعوة لالنعت��اق ال��ذاتي. وش��كل ھ��ذا التن��اقض 

  الھائجة ورزانتھا التقلیدیة. اإلخوانیةالعصب المؤلم لروح العقیدة 
وبالضد من األیدیولوجیة الدینیة وبموازاتھا نشأت وترعرعت في العقل 

الیسار التي لم تكن في اغلب مكوناتھا ومقوماتھا الجماھیري أیدیولوجیات 
وأسالیبھا شیئا غیر الوجھ األكثر تشوھا لرادیكالیة السیاسیة والفكریة اإلسالمیة 

قد كانت وما تزال الھیمنة الفرحة للخرافة بشكل عام واإلخوانیة بشكل خاص. ف
اصر، األیدیولوجیة، الشیمة األكثر نتوءا في الوعي العربي الحدیث والمع

وباألخص منذ النصف الثاني للقرن العشرین، باعتباره بدایة الصیرورة الجدیدة 
للعالم العربي وبروز بعض معالم وعیھ الذاتي بوصفھ وعیا سیاسیا أوال وقبل كل 
شيء. مع ما فیھ من روافد صغیرة ولكنھا آخذة بالتوسع من منابع الذاكرة 

ر أیدیولوجیات الفكرة السیاسیة التاریخیة والوجدان القومي، اي كل ما بلو
  اإلسالمیة الحدیثة واألیدیولوجیة القومیة. 

وإذا كان لھذه األیدیولوجیات رصیدھا الذاتي (المشوه) بأثر التشوه التاریخي 
والثقافي للكینونة العربیة الحدیثة، التي خرجت ممزق�ة وم�دمرة ومھمش�ة م�ن رح�م 

لونیالی��ة األوربی��ة وح��داثتھا الثقافی��ة العثمانی��ة الخ��رب، ف��ان وقوعھ��ا ف��ي ش��باك الكو
الخاصة، قد أدى إلى صنع سبیكة تتسم بقدر ھائل من التعقید والتخریب والتخریف 
ال���ذي وج���د انعكاس���ھ النم���وذجي ف���ي ال���والدة القیص���ریة ألی���دیولوجیات الحداث���ة 

  المصطنعة. 
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إن ظھور وانتشار وھیمنة ھذا النوع م�ن األی�دیولوجیات ف�ي ال�زمن العرب�ي 
دیث ھو النتاج المالزم النعدام التجارب الذاتیة والتط�ور التلق�ائي للع�الم العرب�ي الح

وفق��دان تاریخ��ھ السیاس��ي والق��ومي وال��دولتي بع��د س��قوط مراك��زه الكب��رى (دمش��ق 
وبغداد والقاھرة). ومن ثم فھ�و النت�اج المباش�ر للتقلی�د. وم�ن تفاع�ل ھ�ذین الع�املین 

یة لاللتھ�اب أم�ام وھ�ج األی�دیولوجیات الكونی�ة. العرب ظھر االستعداد الذاتي للذھنیة
وھ���و الس���ر الق���ائم وراء تح���ول الفلس���فات األوربی���ة إل���ى أی���دیولوجیات "عربی���ة"، 
وانھم��اك ال��وعي العرب��ي الح��دیث بالبح��ث ع��ن ك��ل م��ا ھ��و أی��دیولوجي ف��ي الثقاف��ة 
األوربیة. وھذا بدوره ل�م یك�ن مع�زوال ع�ن األث�ر الس�احق لھیمن�ة ال�نمط الالھ�وتي 

س��المي ف��ي ال��وعي الثق��افي عل��ى مس��توى التفكی��ر والم��نھج والرؤی��ة والتعبی��ر، اإل
وكذلك كونیة الفكرة الدینیة اإلسالمیة. كل ذل�ك جع�ل م�ن االس�تعداد لقب�ول األفك�ار 
األیدیولوجی��ة الكونی��ة والس��ھلة "الھض��م" اس��تعداد تام��ا. بمعن��ى أن الھیمن��ة الخفی��ة 

للعالم العربي  االنحطاط الشاملیة ونوعیة والعلنیة للوعي الالھوتي اإلسالمي، وكم
ھ�و الس�بب الج�وھري الق�ائم  )،واضمحالل أو انع�دام الرؤی�ة النقدی�ة (العق�ل النق�دي

وراء االس��تعداد الجس��دي والروح��ي والعقل��ي والوج��داني ف��ي الع��الم العرب��ي لقب��ول 
یس األیدیولوجیات الكونیة والعمل بموجب وعیھا المناسب لحالة االنحطاط ھذه. ول

مصادفة أن یكون العالم العربي بشكل عام والمشرق منھ بشكل خاص الھالل الذي 
رس�مت إل�ى جانب�ھ اآلن نجم�ة الحداث�ة األوربی�ة. م�ن ھن�ا تن�افر األس�س واألص��ول 
الذاتی��ة للوج��ود الت��اریخي الثق��افي الق��ومي الق��اتم ولمع��ان النجم��ة الخماس��یة للفك��رة 

السبب الذي یفسر تحول الفلسفة الماركس�یة  الثوریة وأیدیولوجیتھا الماركسیة. وھو
(األوربی��ة) إل��ى أیدیولوجی��ة ش��یوعیة "عربی��ة"، وانتش��ارھا الس��ریع ش��أن انتش��ار 

  الحریق في ھشیم یابس.
ومن الممكن رؤیة كل ھذه الخلفیة ف�ي الوق�ائع النموذجی�ة الت�ي تعك�س أیض�ا 

قص�ود ب�ذلك المش�رق، واقع ما ادعوه بالمناطق الثقافیة الكبرى للع�الم العرب�ي، والم
وشبھ الجزیرة، ومصر والسودان، ومنطقة المغرب. ففي المشرق نقف أمام انتشار 
األیدیولوجیات الكونیة وتصنیع نماذجھا القومیة. بینما الحالة اقل خفوت�ا ف�ي مص�ر 
ومنطقة المغرب. بینما ظلت الجزیرة بعیدة بأثر صحاریھا وبوادیھا وفالتھا. وذلك 

ر تكامال من حیث كیانھا السیاسي والوطني والثقافي وال عالقة الن مصر كانت أكث
لھا باإلرث الخرب للعثمانیة. بینما تعرض المغ�رب إل�ى انقط�اع ح�اد ب�أثر الھجم�ة 
الكولونیالیة (الفرنسیة واالسبانیة). أما المش�رق العرب�ي (الع�راق والش�ام) فق�د ك�ان 
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امل، والذي ظھرت بأثره فك�رة األقرب إلى المركز العثماني. من ھنا تدمیرھما الش
النھضة وتأثرھ�ا بالتج�ارب األوربی�ة، بوص�فھا محاول�ة تخط�ي الخطیئ�ة العثمانی�ة. 
لكنھا كانت تحمل في طیاتھا خطأ الوقوع الثقافي والسیاسي والفكري المنھج�ي ف�ي 

  شباك الكولونیالیة. 
ول����یس مص����ادفة أن تظھ����ر وتس����ود ف����ي المش����رق العرب����ي فك����رة اإلرادة 

ا ف��ي العل��م والعم��ل. وھ��و الس��ر "المنھج��ي" الق��ائم وراء ص��عود ال��نمط وجوھریتھ��
األیدیولوجي في التفكیر والعمل. بمعنى أن صعودھا في المشرق العربي كان ب�أثر 
االحتكاك الح�اد ب�ین تقالی�د االس�تبداد التركی�ة الخش�نة والتخل�ف الثق�افي المری�ع م�ن 

األورب��ي الم��ذھل م��ن جھ��ة  جھ��ة، وش��رارة التوج��ھ واالنج��ذاب تج��اه مع��الم الرق��ي
أخرى. من ھنا االستعداد لقبول كل األفك�ار والفلس�فات والب�رامج األوربی�ة ف�ي ك�ل 
شيء. مع ما ترتب علیھ من نسیان النفس التام والفرح الشدید بذلك. ومن ثم نسیان 
الماضي والبصق علیھ بوصفھ وساخة ال قیم�ة لھ�ا. وف�ي ھ�ذه الحال�ة اإلیدیولوجی�ة 

انت تحاك شباك التقلی�د الق�ادرة عل�ى اص�طیاد ك�ل م�ن ھ�و ق�ادر عل�ى والوجدانیة ك
  السباحة في تیار "الحداثة"، بما في ذلك أكثرھم عقال وموھبة ودرایة ونبال.

إن ھذا الوھج الالمع في مظاھر األوربیة العریقة تحول إلى سخط ساطع في 
تحویل كل فكرة مھم�ا بواطن الذھنیة العربیة الناشئة. أما النتیجة فھي االنھماك في 

كان��ت مج��ردة ومتس��امیة إل��ى ب��رامج عملی��ة واض��حة وجلی��ة ومباش��رة. وذل��ك الن 
الذھنیة العربیة الناشئة على ھذا التقلی�د المت�بجح بذات�ھ ع�ادة م�ا كان�ت تأخ�ذ النت�ائج 
النھائیة والظاھریة دون المرور بعذاباتھا الذاتیة. من ھنا ظاھرة التبسیط والتس�ھیل 

لفھم والرؤیة والتوظیف. كما كان یكمن ھنا أیضا سر الظھ�ور النش�ط في القبول وا
ألغل��ب شخص��یات النھض��ة العربی��ة األدبی��ة، والفك��رة القومی��ة، وتی��ارات التح��رر 

  االجتماعي. 
ومن تأثیر كافة الجوان�ب المش�ار إلیھ�ا أع�اله أص�بح التص�نیع الھائ�ل للفك�رة 

من في أن الذھنیة العربیة ظلت من السیاسیة األیدیولوجیة "دینا" جدیدا. والسبب یك
حیث الجوھر (ولحد اآلن) الھوتیة الجذر واألصل والمنھج والمنح�ى. األم�ر ال�ذي 
یعطي لألیدیولوجی�ة أو القب�ول بھ�ا معن�ى واح�د یس�تمد قوت�ھ م�ن ق�وة البنی�ة الدینی�ة 
السائدة في الوعي الب�اطن للع�الم العرب�ي. م�ن ھن�ا االس�تعداد لقب�ول الفك�رة القومی�ة 
واالشتراكیة والشیوعیة والنازیة والفوضویة والوجودیة والیسار بمختل�ف أص�نافھ. 
أما ف�ي مص�ر، فإنن�ا نالح�ظ غلب�ة العقائ�د الفلس�فیة، ول�تكن المس�طحة م�ن دیكارتی�ة 
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ووضعیة ووجودیة، بینما نلمح في المغرب التأثر بالمدارس الفرنسیة الفلس�فیة كم�ا 
شخص��انیة والحق��ا مختل��ف م��دارس التفكی��ك ھ��و الح��ال بالنس��بة لفلس��فة بیرغس��ون ال

الفرنسیة من فوكو ودریدا وغیرھم. إال أن ھذا االخ�تالف ف�ي المظ�اھر والم�دارس 
والصدفة! بمعنى انھ كلھ تقلید ال یخلو من اجتھ�اد شخص�ي جزئ�ي، لكن�ھ اجتھ�اد ال 
عالقة لھ بالحقیق بحد ذاتھا، كما ان�ھ ت�ام االغت�راب معن�ى التأس�یس الفعل�ي لحق�ائق 
العقل الثقافي التاریخي والقومي. ومن المكن أن نتخذ م�ن األیدیولوجی�ة الماركس�یة 
(الشیوعیة) إح�دى العین�ات الكب�رى وذل�ك لطابعھ�ا النم�وذجي المعب�ر ع�ن حال�ة م�ا 
أسمیتھ بأیدیولوجیات الدمى المتحركة. بمعنى انھ ال ضرورة في تحلیل كل النماذج 

لك ل�یس تحلیلھ�ا وق�دھا بق�در م�ا یق�وم ف�ي األخرى، وذلك الن المقصود من وراء ذ
الكش���ف ع���ن طبیع���ة ھ���ذه الحال���ة التاریخی���ة ومآلھ���ا، اي حال���ة ص���عود وغ���روب 
األیدیولوجیة في العالم العربي بوص�فھا الخاتم�ة الطبیعی�ة لحال�ة لیس�ت طبیعی�ة ف�ي 
مسار الزمن العربي الحدیث والمعاصر، اي كل ما أفرغھ من ت�اریخ وعی�ھ ال�ذاتي 

باتھ الشخصیة بدائل واقعی�ة، م�ع م�ا ترت�ب علی�ھ م�ن ھیمن�ة األح�الم وجعل من رغ
واألوھ��ام ف��ي ال��وعي السیاس��ي بش��كل خ��اص، والقض��اء الت��ام والمب��رم عل��ى فك��رة 
االحتم���ال العقالنی���ة، بوص���فھا الص���یغة األكث���ر واقعی���ة وعقالنی���ة للب���دائل الفعلی���ة 

  والمستقبلیة. 
د تق�وم ف�ي ھیمن�ة فك�رة فلس�فیة إن كل ھذه الخاتمة الغبیة والمؤلمة بقدر واح�

أوربیة جرى تحویلھا إلى أیدیولوجیة "عربی�ة" سیاس�یة ص�رف، اي ف�ي اس�تنزافھا 
للقوى الفكریة الذاتیة وزجھ�ا ف�ي ص�راع م�دمر وبلی�د بمع�اییر الحقیق�ة والمس�تقبل. 
بحی�ث جعل��ت م��ن ھ��ذه العملی�ة م��ن ب��دایتھا حت��ى نھایتھ�ا مج��رد س��باحة عارم��ة ف��ي 

نتھت بیقظة الصباح التي وضعت األشیاء في مواقعھا كم�ا ھ�ي. أحالم سرعان ما ا
ومن ثم تكشف عن أن كمیات المیاه العالق�ة بالجس�د لیس�ت ب�أثر الس�باحة ف�ي بح�ار 
المعرف�ة، ب��ل ب��أثر اللھ��اث ف�ي ح��راك تح��ت أغطی��ة كثیف�ة ف��ي ص��یف ح��ار أو ب��أثر 

ھ�ذه  صداع مرھق للرأس أو زكام مزھ�ق لل�رئتین! وم�ن الممك�ن العث�ور عل�ى ك�ل
الحال��ة المثی��رة للش��فقة والغثی��ان ف��ي نف��س الوق��ت ف��ي العب��ارة "الفكری��ة" الت��ي قالھ��ا 
مھدي عامل عن أن الصراع الفكري واألیدیولوجي في الع�الم العرب�ي عل�ى امت�داد 
تاریخ��ھ الح��دیث ومس��تقبلھ ھ��و ص��راع ب��ین الماركس��یة وأع��دائھا! وق��د أث��ارت ھ��ذه 

طویل�ة، ج�دال ونقاش�ا ح�امي ال�وطیس منھم�ك "العبارة الفكریة" في حینھ�ا، ولفت�رة 
أساسا في الكشف عما فیھا من قین مطلق وابتھاج بالنصر المحتوم! بینما تبدو اآلن 
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كما لو أنھا فقاعة صغیرة أو صیاح أطفال فرحین في أزقة خربة! إننا نعثر في ھذه 
ركس�یة الحالة المعبرة عن تعبیر دقیق لنوعیة االختالف الجوھري والبنی�وي ب�یم ما

ألمانی��ة وش��یوعیة عربی��ة ال یربطھم��ا ف��ي الواق��ع ش��يء غی��ر التقلی��د الش��بیھ بإیم��ان 
العج��ائز والع��وام، اي ك��ل م��ا نعث��ر علی��ھ ف��ي المس��ار الت��اریخي لفلس��فة ماركس��یة 
التاریخیة ورؤیتھا عن البدائل، والمسار الزمني لألیدیولوجی�ة الش�یوعیة "العربی�ة" 

  ماعیة االقتصادیة" بمعاییر األوھام األیدیولوجیة. وقطعھا ألشواط "التشكیالت االجت
ففي العالم العربي، نقف أمام حالة مخجلة لتفشي الجھل واألمیة والغب�اء ب�ین 
قیادات األحزاب الشیوعیة من أقلیات عرقیة ودینیة ال عالقة صمیمة لھا بصیرورة 

، واالنھم�اك وكینونة العالم العربي.من ھنا اغترابھ�ا النظ�ري والعمل�ي ع�ن مش�اكلھ
في قضایا ال تغني وال تنفع، لكنھا متحمسة في ت�دمیر ك�ل م�ا ل�ھ عالق�ة بإش�كالیات 
الوجود التاریخ لعالم العربي وقضایاه القومیة الكبرى. ول�یس مص�ادفة أن ت�راكم م 

ش�یوعي مرور الزمن شخصیة الشیوعي العرب�ي، األق�رب م�ا تك�ون إل�ى شخص�یة 
موس ف��ي اھ��وار الع��راق، ھ��ادئ وثقی��ل وق��ت حت��ى الجل��د وق��ت الجل��د، ثقی��ل كالج��ا

ع�ن عدیدة ال ! ولعل األمثلةالراحة والعلف، ومتحمس وسریع الحركة وقت الھروب
 افي الدفاع عنھھؤالء "القادة" ألحزابھم زمن الشیخوخة، والمباراة المتحمسة ترك 

، لنفسالسبب بسیط للغایة، وال عالقة لھ بالفكر، بقدر ما لھ عالقة ب�او. امباركتھ أو
الخوف م�ن تمزی�ق القاع�دة الت�ي ج�رى تربیتھ�ا عل�ى ھ�ذا ال�نمط. عن�دھا س�تبدأ اي 

ك��ل ب��واطن  وإب��رازس��كاكین الرحم��ة ف��ي تش��ریح الجل��د الرقی��ق ع��ن اللح��م العتی��ق، 
  الروح والجسد، أي كل ما ال ینبغي التعرض لھ.

مخربة ومدمرة لل�وعي ال�ذاتي إض�افة إل�ى تش�ویھ نتائج وقد ترتب على ذلك 
الت���اریخ وفك���رة الح���زب، ف���اھیم الجوھری���ة الت���ي یج���ري االرتك���از علیھ���ا مث���ل الم

وغیرھا من المف�اھیم. وم�ن الممك�ن رؤی�ة ذل�ك  الثقافةو، واألمةالدولة، والسیاسي، 
ی��ا برولیتاری��ا الع��الم اتح��دوا" الترجم��ة األول��ى لش��عار البی��ان الش��یوعي " حت��ى ف��ي

ت الصیغة الممكنة والمحتملة للتأوی�ل بعبارة "یا صعالیك العالم اتحدوا". ومھما كان
ھنا فأنھا تشیر إلى حقیقة جوھریة، أال وھي أن الماركسیة لم تكن من حیث األصل 
بالنسبة للوعي العربي الثوري آنذاك أكثر من أیدیولوجیة صعالیك! وھي كذلك فیما 

ن تك�ون لو جرى النظر إلیھا بمعاییر الواقع والحقیقة. فالماركسیة لم یكن بإمكانھا أ
آنذاك فلسفة بالنسبة للوعي العربي، كم�ا أن إش�كاالتھا النظری�ة والعملی�ة وأحكامھ�ا 
األیدیولوجیة ال عالقة لھا أیض�ا بالع�الم العرب�ي وتاریخ�ھ وبواقع�ھ كم�ا ھ�و. األم�ر 
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الذي حتم بالضرورة أن تكون الماركسیة في أفضل أحوالھا بالنسبة للوعي العرب�ي 
ملیة سیاسیة. وفي ھذا كانت تكمن نفسیة وذھنیة الغ�رس آنذاك مجرد أیدیولوجیة ع

المتحزب ألسس األیدیولوجی�ة ف�ي ال�وعي النظ�ري والعمل�ي. إذ ل�م تع�د الماركس�یة 
وم�ع ك�ل ازدی�اد ف�ي توس�ع أكثر م�ن "أداة عم�ل" و"مرش�د عم�ل" وم�ا ش�ابھ ذل�ك. 

دورھا األداة والمرشد توسعت "الطبقات االجتماعیة" التي ینبغي أن تخضع ب مفھوم
لعقائ���د الفك���رة األیدیولوجی���ة. وبم���ا ان���ھ ال طبق���ات اجتماعی���ة ب���المعنى الماركس���ي 
واألورب��ي آن��ذاك ف��ي الع��الم العرب��ي، م��ن ھن��ا تح��ول الجمی��ع إل��ى "طبق��ة عم��ال 
وكادحین". مع ما ترتب علیھ من جعل الجمھور والفك�ر وجھ�ین للرث�ة االجتماعی�ة 

ھ�ذا الس�بیل الس�ھل والواض�ح،  والفكریة عل�ى الس�واء. وم�ع ك�ل تحم�س مف�رط ف�ي
تط��ابق وتم��اھى م��اركس م��ع "ماركس��یة" األح��زاب، األی��دیولوجي ل م��دىال توس��ع

واألیدیولوجی��ة الماركس��یة م��ع ھت��اف الجماھیر.عن��دھا أص��بح م��اركس الشخص��یة 
  األقرب إلى العقول البسیطة والبطون الفارغة. 

العرب�ي آن�ذاك وقد استجابت ھذه الرؤیة والحالة إلى مستوى ونوعیة ال�وعي 
(ولح��د اآلن) بوص��فھ وعی��ا الھوتی��ا م��ن حی��ث األص��ل والج��ذر والم��نھج. م��ن ھن��ا 
تحویلھا بسھولة تتناسب مع نوعیة ال�وعي األی�دیولوجي العرب�ي م�ن فلس�فة أوربی�ة 

 أیدیولوجی��ةل��م یك�ن بإمك�ان الماركس�یة، بوص�فھا  إل�ى أیدیولوجی�ة عربی�ة. وم�ن ث�م
 لع��الم العرب��يالجوھری��ة الكب��رى ل ش��كالیات، أن ت��ؤدي ف��ي مواقفھ��ا م��ن اإلش��یوعیة

ت���دمیر العق���ل ، ووتخری���ب الض���میر الف���ردي، تخری���ف ال���وعي الح���دیث إال إل���ى
. وذلك الن كل إش�كالیات وم�نھج ونت�ائج الفلس�فة الروح القومي ، وإلغاءاالجتماعي

الماركس��یة ال عالق��ة لھ��ا بالع��الم العرب��ي. أم��ا محاول��ة تطویعھ��ا األی��دیولوجي فان��ھ 
جھود ضائعة وسباحة في خیال سقیم، وذلك الن ك�ل "االجتھ�ادات" الممكن�ة مجرد 
عالقة لھا بالواقع العربي كما ھو، ولم تنبع من تأمل إشكاالتھ كما ھي. ومن  ھنا ال

ثم فان كل فیھا یجري على ضفاف الواقع وبالضد منھ حتى في اشد ح�االت الت�وتر 
مص�الح الطبقی�ة واالجتماعی�ة. وق�د الوجداني المتحمس بھموم الدفاع عما یس�مى بال

نموذج��ا  ماركس��یةلكالس��یكي الالتقلی��د األی��دیولوجي أدى ك��ل ذل��ك إل��ى أن یص��بح 
"منظ����را" جع����ل م����ن ال عالق����ة ل����ھ ب����األمر ي ال����ذي م����زرالتخل����ف كالس����یكیا لل

و"أی��دیولوجیا" و"قائ��دا" و"طلیع��ة" المس��تقبل! كم��ا أن الص��فة الس��ائدة لجمی��ع ھ��ذه 
قومی�ة وعرقی�ة ودینی�ة (وھك�ذا كان�ت ف�ي ك�ل  أقلی�ات م�ن "الطالئع" ھ�و انح�دارھا
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من ھنا توازي التقلید الفج مع اغتراب اجتماعي وق�ومي وت�اریخي وثق�افي  .)مكان
  تجاه الواقع وإشكاالتھ.

دق ش�یوعیة أبص�ورة  أوحص�یلة الثقاف�ة الماركس�یة للش�یوعیة "العربی�ة" أما 
یة"، أي صندوق العجائب الص�غیر حزب لةلیست أكثر من ثقافة "حثا فأنھا، قلیاتاأل

ل�م الجامع لبعض العبارات والكلمات الجمیلة التي جرى تحویلھا إلى طنین فارغ. و
ظاھرة معزولة عما یمكن دعوتھ بتقالید الجھل المرفوع عبر أی�دیولوجیا تكن ھذه ال

العوام "الثوریة" إلى مصاف "المعرفة". من ھنا تمیزھا باالستعداد للتقل�ب والتب�دل 
التغی��ر المع��زول ع��ن فك��رة التط��ور والتوس��ع والتعم��ق المالزم��ة لمنظوم��ة النق��د و

العقالني والمعاناة العمیقة من اج�ل البح�ث ع�ن ب�دائل واقعی�ة وعقالنی�ة. وھ�و أم�ر 
جلي بما في ذلك في الكلمة والعبارة. األمر الذي یضع السؤال التالي: لم�اذا تج�ري 

لمعن���ى الكلم���ات والحقیق���ة والفك���ر؟  أو یمك���ن أن تج���ري ھ���ذه االس���تباحة العنیف���ة
  والجواب عنھ بسیط للغایة: الجھل أو للتعویض عنھ! 

فالعلم ق�وة كم�ا ق�ال فرانس�یس بیك�ون قب�ل ق�رون. بحی�ث حول�ت ھ�ذه الفك�رة 
وان أس�س لھ�ذه  لغزال�يلس�بق ق�د المنھجیة مسار التفكیر العقلي النق�دي والعلم�ي. و

ظام عندما اعتبروا المعرفة (العلم) قیم�ة وكثیر غیره من مفكري اإلسالم الع الفكرة
بح�د ذاتھ�ا، أي الوحی�دة المكتفی�ة ب�ذاتھا. فاإلنس�ان یتقب�ل ك�ل اتھ�ام باس�تثناء وص��فھ 
بالغباء، كما أن الجاھ�ل یت�رنح ف�ي تل�ذذه حالم�ا تطل�ق علی�ھ عب�ارة "الرج�ل الع�الم" 

ر النكت�ة حالة لكنھا مقبولة سواء بمعاییبغض النظر عن تناقض ھذه الرغم جھلھ. و
العلمیة أو مذاق الثقافة. كما أن من الممكن األخذ بھا فیم�ا ل�و كان�ت القض�یة مج�رد 
تعویض یالزم�ھ إدراك لقیم�ة العل�م والمعرف�ة. حین�ذاك تص�بح القض�یة أھ�ون رغ�م 
ھوانھا. لكن األمر یختلف تماما حالما یجري إع�ادة تطویعھ�ا م�ن جدی�د الس�تحالب 

ر المنھكة، والشیوعیة المتعبة، و"الجماھیر" الباحثة االستالب التاریخي لفكرة الیسا
  عن حلول عقالنیة تحفظ لھم حقوقھم الذاتیة ومعالم األمل. 

بي ھو اغترابھ شبھ الكلي عن رالفكر والتفكیر الماركسي الع إشكالیة إن
الوعي الذاتي القومي والثقافي، ومن ثم فراغھ وتفریغھ للوعي  إشكالیات

من "تقدم"  إلیھالتراكم الفعلي والضروري لما یدعو  أداةصفھ االجتماعي النقدي بو
    و"ثوریة" و"مستقبل". 

والى جانب تیارات الیسار المقلد والتقلیدي انتشرت ما یمكن دعوتھ 
التقلید "المبدع". فقد امتأل العالم العربي وفّرخ المئات من "نیازك" بشخصیات 
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ن الممكن العثور علیھم في كل ثنایا التقلید المبدع في مجرى القرن العشرین. وم
الفنون الكتابیة في مجاالت التاریخ والسیاسة والثقافة واألدب والفلسفة والدین. 
والخالف بینھم ھو الذي یجمعھم، أال وھو المباھاة في التقلید وتدیمھ على انھ 

انھ  انجازا ثقافیا وعلمیا. من ھنا تحول الشخصیة "المبدعة" في دھالیز التقلید على
مغامرة الوعي الباحث عن الحق والحقیقة. من ھنا انتقال الشخصیة في مجرى 
عقود قلیلة من الكتابة الكثیرة والتفكیر القلیل بین مختلف مذاھب ومدارس الثقافة 
األجنبیة الحدیثة. بحیث نراه "یتدرج" في االنتقال بین مدارس تتخلف وتتضاد فیما 

والغایة. اذ نعثر في حیاة اغلبھم أما على ثبات بینھما من حیث األسلوب والمنھج 
أیدیولوجي متزمت في تقلیده ال یقبل الشك والنقد العقالني، وآخرین یتحولون بین 
مدارس الفكر األوربي من وضعیة ووجودیة وبنیویة وتفكیكیة وكثیر غیرھا كما 

  لو أنھا تلھیة وتسلیة للنفس.
اغ الثقافي المترتب على زمن لم تكن ھذه الظاھرة معزولة عن حالة الفر

االنحطاط الھائل الذي تعرض لھ العالم العربي بعد فقدان مراكزه الثقافیة السیاسیة 
منذ القرن الخامس عشر وما تاله من ھیمنة وسیطرة العثمانیة التي أدت إلى تھدیم 

من  لوتخریب كل ما تبقى من مآثره التاریخیة الثقافیة الكبرى. األمر الذي جع
تالب الثقافي صفة مالزمة للصدمة الثقافیة األولى التي تعرض لھا العالم االس

العربي بأثر االحتكاك بأوربا أوال واحتاللھا لھ الحقا. وقد كانت تلك عملیة 
متناقضة إلى أقصى الحدود، وجد انعكاسھا في تناقض كل ما أنتجتھ نیازك التقلید. 

ة والحادة أحیانا، إال أن ما یجمعھم ھو واختالفاتھا الشدید اختالفھموعلى الرغم من 
التقلب والمسطح لألفكار واآلراء والمواقف، وغیاب المنظومة في الرؤیة، والولع 
باألوصاف والحكایة والروایة، أي كل ما میز كتابات العقالنیات المبتورة، ولكن 

لى علم بطریقة تدعي "العلم" والسیر بمحتواه. أما في الواقع، فأنھا ال تحتوي ال ع
وال علمیة، بقدر ما أنھا تتقلب في مزاجھ أما حسب العرض والطلب وما حسب 
الصدفة والمصادفة. بمعنى أنھا لیست نتاج معاناة علمیة وثقافیة محكومة ھموم 
الواقع واستشراف المستقبل. وھي الصفة التي میزت من حیث الجوھر كل أولئك 

  الذین یدخلون ضمن وصف "نیازك التقلید".   
إن مفارقة ھذه الظاھرة تقوم في أن "العمل النظري" و"االجتھاد" المتحمس 
لنیازك التقلید عادة ما یؤدیان إلى نتائج بالضد مما یسعون ویدعون إلیھ. بمعنى أن 

لیس . ومبطن من الالعقالنیةاشد دعواتھم للعقالنیة عادة ما تؤدي إلى صنع نوع 
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ن إلى كائنات غریبة! أو أن ینحدر اغلبھم اعتباطا أن ینحدر اغلبھم مع مرور الزم
في أواخر الحیاة صوب سلفیات متخلفة وبدائیة، بینما یصبح اآلخر مرتزقا لقوى 
تقلیدیة، أو تابعا ذلیال ألھل الرشوة واالبتزاز، أو تائھا في بدائل غبیة. والحصیلة 

  ھي مجرد كمیة من الغثیان والھذیان. 
ون بأعالف الثقافة والفكر، ولیس برحیق كل ذلك یكشف عن أنھم كانوا یتغذ

المعرفة. وذلك الن رحیق المعرفة ھو نتاج معاناة تاریخیة لتراكم منظومات الفكر 
المترتبة على تأمل وفحص ودراسة وبحث وتعمیم التجربة الذاتیة في كیفیة حل 
إشكالیات الوجود الطبیعي والماوراطبیعي التي تواجھھا القومیات واألمم، وفي 

حالة المعنیة ألقوام العالم العربي واألمة العربیة. وبدون ذلك یصبح كل ما فیھا، ال
. ومن ثم ولع التقلیدفي بوصلة مرتعشة بما في ذلك أشدھا جعجعة وإثارة مجرد 

تحویل كل "إبداعھم" إلى نزھات، عادة ما تنتھي في خاتمة المطاف إلى كبوة 
یمكنھا أن تكون مصدرا لنقد الذات ومن یصعب اإلفاقة بعدھا. فالكبوة في البدایة 

ثم تقویة اإلرادة وحثھا على العمل من اجل استكمال المسار والمسیر حتى النھایة، 
ما تثیر اإلحباط وتنعش فكرة  ةبینما الكبوة في آخر المطاف أو قبیل النھایة عاد

  التوكل الخامل.والقضاء والقدر 
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ا:ا  اا ا   

  
االستقامة مع النفس ھي تعرج ذاتي محكوم بمعاناة البحث عن إذا كانت 

حقیقتھا، فان صیغة تجسیدھا النظریة والعملیة المتعلقة بكیفیة تأسیسھا إلشكالیات 
لى ھموم ال تنتھي. وباألخص إالوجود التاریخي للجماعة واألمة عادة ما تتحول 

قعي والفعلي لألمة زمنا متحلال في حلقات االنقطاع حالما یكون التاریخ الوا
والھزائم. وقد كانت تلك حالة العالم العربي الفعلیة في مرحل صعوده الجدید، التي 
جعلت من ھواجس وعیھ الذاتي "انبعاثا" و"بعثا" بعد سباتھ الطویل في كھوف 

وجد لى ھوس فكري وروحي متسام، إالنسیان الذاتي. من ھنا تحول الھواجس 
تعبیره النموذجي في صعود وھیمنة العقائد العملیة المتنوعة. فإذا كانت عقیدة 
اإلخوان الشاملة ھي عقیدة الجھاد الشامل بسبب أصولھا الدینیة التوحیدیة 
اإلسالمیة، فان عقائد الفكرة القومیة (الدنیویة) ھي مبادئ وقواعد الكفاح والنضال 

ة وحدة الجماعة المتحللة، وإرشاد القومیة من اجل صنع الوحدة الغائبة، وإعاد
الضائعة، وصنع األمة المرجوة. وقد جسدت الفكرة القومیة عند انطون سعادة 

لى إومیشیل عفلق ھذه الحلقات األربع والمكونات الجوھریة بصورة ترتقي 
مصاف الصیغة الكالسیكیة الكبرى، أي األكثر أصالة ونموذجیة وتماسكا من حیث 

  ظریة ومبادئھا العملیة. بنیتھا الن
) في مجرى التأسیس النظري ١٩٤٩-١٩٠٤فقد توصل انطون سعادة (

أن صنع الوحدة الغائبة، وإعادة وحدة  إلىللفكرة القومیة (االجتماعیة السوریة) 
الجماعة المتحللة، وإرشاد القومیة الضائعة، وصنع األمة المرجوة ھي أوال وقبل 

ب علیھ من تشدید على أن الطریق لبلوغ الغایة كل شي فكرة عملیة. مع ما ترت
یجري عبر اإلصالح، وان النشاط العملي السیاسي ھو األسلوب األمثل والوحید 
. لإلصالح الحقیقي. وبالتالي، أن فكرة اإلصالح الحقیقي ھي فكرة عملیة سیاسیة

میدان تطبیقھا العملي. وھذه  إلىبمعنى ضرورة االنتقال من التنظیر المجرد 
بدورھا كانت النتیجة المتراكمة من معاناة النظر والبحث والتأمل العملي لتأسیس 
الفكرة القومیة السوریة. بحث نراه یتكلم عن بلوغھ ھذه الفكرة الجلیة بالنسبة 
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لتاریخ األفكار اإلصالحیة العملیة، بمعاییر "الوحي الباطني". بحیث نسمعھ یتكلم 
 إلىعھ في حلم أوصلھ في نھایة المطاف عن منطق "الصوت الداخلي" الذي سم

رؤیة "األشیاء بصورتھا الحقیقیة" بحیث رأى كیف انھ كان على ضالل فیما كان 
یحاولھ في إصالح الناس (بالكتابة)، بینما "لم یصلح نفسھ أوال بالعمل". أما في 
الواقع فلیس صوت الباطن ھذا سوى صوت الشخصیة القومیة الباطنیة النطون 

ومن ثم صوت الفكرة القومیة السوریة في أھم مراحل ارتقائھا، أي سعادة، 
میدان الصراع العملي من اجل اختبارھا  إلىرجوعھا من سماء التنظیر العقلي 

  وتجسیدھا وتحقیق ما فیھا. 
بعبارة أخرى، انھ "صوت النبوة" القومیة الحدیثة الذي طالبھ بالتركیز على 

لعمل المباشر من اجل تغییر الواقع. انطالقا من أن األبعاد العملیة في اإلصالح. وا
اإلصالح الحقیقي مقترن بالعمل فقط. وھذا بدوره لم یكن في الواقع سوى الصیغة 
األیدیولوجیة المتوترة لطبیعة االنقالب الھائل في التاریخ السیاسي، التي الزمت 

حاضراتھ التي الصیرورة العربیة الحدیثة وانقالبات وعیھ السیاسي. ففي إحدى م
ألقاھا تحت عنوان (التفكیر العملي واإلصالح االجتماعي) نراه یركز على جملة 
قضایا عملیة كبرى بالنسبة للفكرة القومیة مثل أھمیة األفكار في جعل عالقة الفرد 
بالمجتمع شیئا مفیدا لكلیھما، وأھمیة النخبة، أو ما اسماه بضرورة االھتمام 

لعظم مسئولیتھا في تقریر الحیاة القومیة، وذلك ألنھا عقل "بالطبقة الراقیة وذلك 
  الشعب وقوتھ التفكیریة". 

وفیما لو جرى انتزاع ھذه الفكرة من تاریخھا النظري والالھوتي 
واألخالقي، أي من أثرھا بالنسبة لتطور المدارس الفكریة الكالمیة والفقھیة 

ا تكمن في تأسیس ما یمكن واألخالقیة، التي یجھلھا انطون سعادة، فان قیمتھ
أولویة وجوھریة العمل بوصفھ  إلىدعوتھ بالخوارجیة الجدیدة، أي الحركة الداعیة 

محك اإلیمان الصادق بالوحي الجدید للفكرة القومیة. وفي كلتا الحالتین كان اإلیمان 
مصاف الفكر النظري الحاد أیضا. ولیس مصادفة أن نعثر في  إلىالعملي یرتقي 

اقف انطون سعادة حتى مراحل متأخرة من حیاتھ على تعایش الفكرة آراء ومو
  النظریة المجردة والصیغ الوجدانیة الخطابیة. 

غیر أن ھذا الوجدان الذي تنتظم فیھ بقدر واحد المشاعر الجیاشة والمنطق 
البارد لیس إال الوجھ االجتماعي لصیرورة الجماعة واألمة. ذلك یعني أن انطون 

ي تأسیسھ للفكرة القومیة أسسھا التاریخیة واالجتماعیة من خالل سعادة یفرز ف
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في حلقات مترابطة تشكل أسس ومصدر الفكرة  ظاھرة الجماعة واألمةتوحید 
القومیة وتجلیھا الوجداني. فقد اعتبر ظھور شخصیة الجماعة احد أعظم الحوادث 

  التاریخیة واالجتماعیة. 
ا للقومیة سعى انطون سعادة وبالضد من الفكرة العنصریة في نظرتھ

للبرھنة على أن األمة والعنصریة كیانات مختلفة. وذلك الن "األمة لیست عنصرا 
من العناصر البشریة وال مجموعة عنصریة واحدة. والحقیقة التي ال جدال فیھا 
ھي أن كل امة مؤلفة من مجموعات عنصریة متنوعة، أي أنھا مزیج من سالالت 

ع ھذا االستنتاج في أساس موقفھ من القومیة وأسسھا الذاتیة، بشریة مختلفة". ووض
  باعتبارھا صیرورة متمیزة لوحدة وتفاعل األسس المادیة والروحیة الخاصة بھا. 

انطلق انطون سعادة من وجود "عالم عربي" متنوع القومیات والشعوب، 
لحد أي من "عالم" یحتوي على "قومیات عربیة" وشعوب عربیة متنوعة ومختلف 

ما. ووضع ھذه المقدمة العامة في أساس نقده النظري والعملي لفكرة العروبة، 
غیر أن نقده تمحور أساسا حول . بوصفھا الصیغة المزیفة للفكرة القومیة العربیة

نقد الفكرة القومیة الساعیة توحید العالم العربي في امة ودولة واحدة على أساس 
حساسیة الفكرة من حیث مقدماتھا النفسیة  ىإلالدین واللغة. األمر الذي یشیر 

والدینیة في وعي انطون سعادة نفسھ من جھة، والى طابعھا "السوري" الضیق، 
أي اللبناني بشكل خاص. السیما وان الفكر القومي العربي في اغلبھ لم یكن أسیر 
ھذه الرؤیة. وفیما لو جرى طرح ھذین الجانبین عرضا بوصفھا جزء من معترك 

ومخزونھا الثقافي الموروث، فان خطوطھا المنطقیة المتجانسة عند انطون  النفس
سعادة تقوم في مسعاھا لحل إشكالیة الدیني والدنیوي التي كانت تمثل مصدر 
الشقاق الداخلي العنیف للواقع السوري واللبناني بشكل خاص. ومن ثم جعلھ 

  ة السوریة". المدخل الرئیسي لـتأسیس فكرة "األمة السوریة" و"القومی
لھذا انطلق سعادة من فكرة جازمة ال تخلو من عصاب أیدیولوجي وتأویل 
مغامر في موقفھ من فكرة الدولة العربیة الواحدة واألمة العربیة الواحدة من أن 
مطامع أوربا ھي التي كانت "تعمل من اجل إغراء العرب بفكرة الدولة القومیة 

"سراب یصرفھا عن إدراك حقیقة طبائعھا  العربیة الواحدة"، لكي تجذبھا وراء
  وإمكانیاتھا". 

مما سبق یضح، بان موقف انطون سعادة المعارض "للعروبة" موجھ أساسا 
ضد "العروبة الدینیة" أي تلك الفكرة القومیة التي تجد في الدین أساس وصدر 
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ة الفكرة القومیة العربیة. األمر الذي یجعلھا عاجزة عن توحید الجمیع في فكر
تتجاوز الخالفات الدینیة والمذھبیة والطائفیة الممیزة لسوریا. من ھنا ثنائیة ما 
اسماه انطون سعادة بالعروبة الوھمیة والعروبة الواقعیة. فقد انطلق في موقفھ ھذا 
من اعتبار القول بوحدة األمة العربیة والشعب العربي الواحد التي ھي شعوب 

  اللغة والدین مجرد وھم.  إلىتھا (واحدیتھا) وأمم متباینة من خالل إرجاع وحد
وعندما طبق ھذه الفكرة المنھجیة على موقفھ من "العروبة الوھمیة"، فانھ 

وجود "عروبة أخرى ھي التي تقول بان العالم العربي أمما وشعوبا لكل  إلىوصل 
منھا خصائص ومقومات وحیاة وإمكانیات... والمھمة تقوم في أن یعي كل واحد 

ه وحقیقتھ وأھدافھ. من اجل بلوغ التعاون بینھا". وبالتالي فان موقفھ القائل وجود
بانعدام وجود "مجتمع عربي" مبني على أساس "انتقاصھ لخصائص المجتمع 
الصحیح الحي الفاعل وكذلك عوامل االتحاد االجتماعي". ووجد في ھذه النتیجة 

سوریة القومیة ومضمونھا الفعلي. مقدمة الفلسفة الفاعلة للبدیل القائم في الحركة ال
من ھنا قولھ، بان األولویة في الفكرة السوریة تقوم في مواجھة ما اسماه بالثورة 
على "خیال العروبة وھذیان الوحدة العربیة وجیوش العرب والعروبة" في 
قضایاھا ومصالحھا القومیة "التي تعنیھا وحدھا، والتي یجب أن تقوم ھي بھا إذا 

سیادة حقیقیة وتحقیق أھدافھا". ووضع ھذه الفكرة القومیة تحت عنوان كانت ترید 
  . ""عروبة العالم العربي"، ولیس "عروبة األمة العربیة والقومیة العربیة

بعبارة أخرى، إن العالم العربي ككل واحد متمایز من مكوناتھ وخصائصھ. 
عنصر  إلىعھا وبالتالي ال تصلح لھ فكرة واحدة وقوالب واحدة. ومحاولة إرجا

الدین واللغة ال یحل اإلشكالیة، بقدر ما انھ یصنع أوھاما جدیدة. من ھنا دعوتھ 
سحق ھذه األوھام وسحق الرجعیة والرجعیة الجدیدة". مما یفترض  إلىللعمل"

بدوره العمل من اجل "فصل الدین عن الدولة واعتبار األمة مجتمع واحد وإقامة 
شاق ویمحو التفسخ ویبعث الیقین واإلیمان والثقة". نظام نفسي ثقافي علمي یزیل ال

ووضع ذلك في استنتاج نھائي یمكن أن نطلق علیھ معارضة كمیة األقوام بنوعیة 
القومیة الجدیدة. بحیث نراه یجد في "العروبة الوھمیة"، "عروبة األربعین أو 
 الخمسین ملیونا" مرضا مزمنا. وضمن ھذا السیاق یمكن فھم ردوده على من
اتھمھ بمعاداة العرب والعروبة، بان ال عالقة لذلك بما یقول ویسعى إلیھ. بل على 
العكس. بل نراه یكتب بھذا الصدد قائال:"إذا كان في العالم العربي عروبة حقیقة 
صمیمة فھي عروبة الحزب القومي االجتماعي. فالجامعة العربیة ھي تحقیق ما 
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م العربي وصدره ونحن سیفھ ونحن ترسھ... كان یسعى إلیھ... ثم إننا جبھة العال
النھوض نفسھا لتتمكن من االشتغال في قضایا العالم  إلىكما نادیت األمة السوریة 

  العربي وتكون قوة فاعلة في تكوین الجبھة العربیة". 
انطلق انطون سعادة في تأسیسھ للفكرة القومیة السوریة من أن اھتمامھا 

م في إبراز قیمة وأولویة المسالة القومیة ال المسألة الجوھري وحافزھا الذاتي یقو
الساللیة (العرقیة). من ھنا توجھ صوب "خدمة امة واحدة من أمم العالم العربي"، 
أي "األمة السوریة". القضیة ھنا لیست فقط في احتیاج "األمة السوریة" لذلك، بل 

ل اكتمالھا، على تحقیق وللرسالة المناط بھا، بوصفھا القوة الوحیدة القادرة في حا
الغایات الكبرى. األمر الذي جعلھ، كما یقول عن نفسھ، ینسى قلیال االھتمام بالعالم 

  العربي ككل، لكن ذلك لن یبعده عنھ. 
لقد وجد انطون سعادة العالقة المثلى والصیغة العملیة المناسبة في المعادلة 

م" العالم العربي. وبالتالي ال یعني النموذجیة "لألمة السوریة" بالبقیة الباقیة من "أم
أولویة االھتمام األكبر "باألمة السوریة" سوى النتیجة المترتبة على إدراكھ بكونھا 
القوة الوحیدة القادرة في حال تكاملھا للنھوض بأعباء جر "أمم العالم العربي" 

جازم:"إنني وراؤھا، أو تأدیة واجبھا أمام العالم العربي، كما نعثر علیھ في قولھ ال
أؤمن بان األمة السوریة ھي األمة المؤھلة للنھوض بالعالم العربي. لكنھا ال 
تستطیع القیام بذلك قبل أن تتكامل في عصبیة قویة في ذاتھا تجعل ثقافتھا مسیطرة 
وإرادتھا نافذة". من ھنا وقوفھ بالضد من فكرة "الھالل الخصیب" مع انھ استعمل 

  صیب السوري". الحقا عبارة "الھالل الخ
بعبارة أخرى انھ أراد نقل الفكرة القومیة من میدان الجغرافیا والمصالح 

میدان التاریخ والمستقبل والحقیقة. لھذا نراه یعتبر "بناء النفوس في  إلىالعابرة 
النھضة السوریة القومیة االجتماعیة" ھو األسلوب الوحید إلنقاذ "سوریة من 

بالتالي إنھاضھا وإنھاض العالم العربي معھا. وذلك الفوضى والتفسخ الداخلي"، و
ألن "القضیة السوریة القومیة االجتماعیة" ھي أوال وقبل كل شيء أسلوب وفكرة 
مھمتھا االنتصار على ما اسماه بعقلیة التعلق بتوحید ما لیس واحدا في االجتماع 

  واألرض، وبتجزئة ما ھو واحد في االجتماع واألرض. 
ن سعاد القول، بان الفكرة االجتماعیة المرتبطة بفكرة الدولة لقد أراد انطو

القومیة ونظامھا السیاسي المناسب، واالرتباط الجوھري باألرض (الوطن 
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األصلي)، واالحتفاظ بالكیان الذاتي الخالص ھي األسس التي شكلت مضمون 
  ھ وناسوتھ. "الدین الجدید" بوصفھ "دینا اجتماعیا" الذي تكون الفكرة القومیة الھوت

وحدد ھذا بدوره مقومات الوجود الثقافي الخاص للفكرة القومیة السوریة. 
فقد اتجھ الكنعانیون اتجاھا جدیدا في الرقي الثقافي عما كان سابقا، كما یقول 
انطون سعادة. ووضع انطون سعادة ھذه األفكار في أساس استنتاجھ النظري العام 

جھ الخاصة في كل شيء. وقد یكون موقفھ من القائل بإبداع العقل السوري نماذ
نموذج النظام السیاسي والدولة الصیغة األكثر جوھریة. فالعقل السوري العملي لم 

تخیالت فاسدة من الوجھة العملیة وخیال سخیف یقول بان یكون كل  إلىیكن یمیل 
ول فرد من أفراد المدینة المعترف بھم "شریكا" فعلیا في إدارة الدولة، كما یق

انطون سعادة. ذلك یعني أن المدینة السوریة ظلت محافظة على الفرق بین السیاسة 
  واالجتماع. وھذا الفرق ھو ما مكن الدولة من اطراد تقدمھا

ذلك یعني أن الفكرة القومیة (السوریة) االجتماعیة لھا تاریخھا وصیرورتھا 
تداخل أسسھا  الثقافیة، ومن ثم خصوصیتھا السیاسیة. وبالتالي فان حصیلة

تفردھا بسّرھا الخاص، الذي  إلىومصادرھا التاریخیة والثقافیة والسیاسیة قد أدى 
لق علیھ انطون سعادة عبارة "اإلثم الكنعاني". وھذا بدوره لیس إال السّر الذي الزم 

  ذاتھا بوصفھا أسلوب دیمومتھا الفاعلة.  إلىویلزم الكینونة السوریة بالرجوع 
قومیة السوریة كما أسس لھا انطون سعادة على البذرة احتوت الفكرة ال

العقالنیة الكبرى القائلة، بان األساس المتین للفكرة القومیة یقوم في أبعادھا 
االجتماعیة. وعلیھا بنى إمكانیة نھوض سوریة، بوصفھا األمة الوحیدة القادرة من 

ذلك ألنھا الوحیدة التي بین "أمم العالم العربي" على بناء قوة اقتصادیة اجتماعیة. و
تمتلك النفط واألمالح الكیمیاویة وبعض المعادن. كما أنھا الوحیدة القادرة على بناء 
صناعة ثقیلة من بین األقطار العربیة. مما حدد بدوره فكرتھ القائلة، بان استقالل 
سوریة الموحدة في نھضة قومیة أكثر إمكانیة واقرب مناال من استقالل جمیع 

العربیة دفعة واحدة بحركة واحدة. فسوریة بوضعھا الجغرافي ومقدرتھا  األقطار
من ھنا أصبح  المادیة والروحیة أقوى سیاسیا من جمیع األقطار العربیة متحدة.

البعث القومي "لألمة السوریة" مضمون الفلسفة العملیة السیاسیة للحزب القومي 
  السوري. 

ا فیھا من أصول ذاتیة تاریخیة الحقیقة السوریة یكمن بم إلىإن الرجوع 
ثقافیة جعلتھا كال واحدا متمیزا وفاعال في الوعي القومي نفسھ. ذ لسوریا مآثرھا 
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الثقافیة التاریخیة الكبرى. ففیھا نشأت الحروف، وبصفھ حد أعظم االنجازات 
الثقافیة الكونیة. وفیھا نشأت الشرائع المدنیة وعمران البحر المتوسط. ومنھا 

یات كبرى مثل زینون وبار صلیبي ویوحنا فم الذھب وافرام ظھرت شخص
قواد  إلىوالمعري ودیك الجن الحمصي والكواكبي وجبران وغیرھم. إضافة 

عسكریین عظام مثل سرجون الكبیر واسرحدون وسنحاریب ونبوخذنصر وآشور 
استنتاج  إلىیوسف العظمة. ومن ھذه الحصیلة توصل  إلىباني بال وھاني بعل 

قول، بأنھ "في النفس السوریة كل علم وكل فلسفة وكل فن في العالم". مما عام ی
یعطي لھا حق التعامل مع نفسھا باعتبارھا ذاتا قومیة واحدة، أي امة لھا استقاللھا 
المادي والمعنوي المرتبط بماھیتھا الخاصة. وقد تضمن ھذا االستنتاج بالضرورة 

سید الروح القومي وأسلوب تقویتھ وبعثھ فكرة الدولة القومیة باعتبارھا أداة تج
  وترقیتھ الدائمة. 

إن تأسیس الفكرة القومیة السوریة بالصیغة المذكورة أعاله عند انطون 
سعادة كانت تحتوي على محاولة تأصیل االستمرار الثقافي. غیر أن إشكاالتھا تقوم 

القومیة السوریة في عدم إدراكھا جوھریة التاریخ العربي اإلسالمي بالنسبة للفكرة 
بوصفھا فكرة عربیة. ولم یكن ھذا بدوره معزوال عن الخ المنھجي المتعلق بفھم 
حد وحقیقة ومسار التاریخ والمعلومات واآلثار. وبغض النظر األسباب الشخصیة 

جانب واحد محدد ال  إلى، فان حصیلتھ تشیر والمنھجیة الكامنة وراء ھذا الخلل
ولوجي الصرف المبني على ضرورة وأھمیة "الدولة لبس فیھ وھو التحزب األیدی

لكن تفسیره وتأسیسھ یتسم بخلل السوریة" من اجل التمتع بتاریخ ذاتي خاص. 
بنیوي ھائل من الناحیة التاریخیة والثقافیة والمنھجیة. فھو تأویل ال یصنع غیر 
نفسیة وذھنیة التحزب المفتعل. لیس ذلك فحسب، بل ویقف بالضد من منطق 

كرة القومیة الحدیثة في العالم العربي بوصفھا فكرة عربیة أوال وقبل كل شيء. الف
كل التاریخ وذلك الن بمعنى یمكنھا أن تكون عربیة سوریة ولیس سوریة عربیة. 

العربي الثقافي جرى في "سوریة"، أي في منطقة المشرق العربي(أو الھالل 
ساطیر. وإذا كان ذلك ال ینفي ما قبل ذلك فھو مجرد أ إلىالخصیب). أما الرجوع 

أھمیة ھذا الرجوع بل وضرورتھ بالنسبة للوعي الثقافي العام، فانھ لیس بذي قیمة 
جوھریة بالنسبة لوعي الذات القومي "السوري" الحدیث بوصفھ وعیا قومیا عربیا. 

توسیع مدى االنفصام الثقافي واالنغالق  إلىوبدون ذلك ال یؤدي ھذا التنظیر إال 
عدم إدراك العالقة الضروریة بین الواقع الحالي والمستقبل،  إلىي. وبالتالي القوم
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واإلمكانیة والواقع، والكمون والحقیقة، والجزئي والكلي في القضیة القومیة 
  العربیة. 

إذا كانت مبادئ الكفاح من اجل إعادة وحدة الجماعة المتحللة، وصنع 
لضائعة، وصنع األمة المرجوة ھي الصفة الوحدة القومیة الجدیدة، وإرشاد القومیة ا

الممیزة للفكرة القومیة الدنیویة الحدیثة، فان خصوصیتھا في فكر میشیل عفلق 
) تقوم في تمركزھا حول فكرة البعث، أي تأسیس وتجسید حقائق ١٩٨٩-١٩٠١(

  االنبعاث العربي (القومي) الجدید. 
عربیة التي جعلت من فقد تطابقت فكرة البعث القومي مع فكرة المركزیة ال

توحیدھما مضمون "البعث العربي" بوصفھ أیدیولوجیة البدیل القومي، الذي حدس 
میشیل عفلق صیغتھ األولیة بوصفھ "عھد البطولة" الجدید. وإذا كانت ھذه الصیغة 
تحتوي على مفارقة جلیة تقوم في وضوحھا الجلي وانعدام تأسیسھا الفلسفي، فان 

س بقایا الحدس األولى وغلبتھ بوصفھ "نقاء الطفولة" استمرارھا الدائم یعك
مصاف ما اسماه  إلىتأسیس فلسفي یرتقى  إلىالوجدانیة، أي كل ما ال یحتاج 

عفلق بطریق اآلالم الكبرى لألمة العربیة ومھمات تنفیذ رسالتھا التاریخیة! األمر 
یة. وبالقدر ذاتھ الذي جعل منھا نموذجا كالسیكیا رفیع المستوى لألیدیولوجیة القوم

أبقى علیھا "مرقعة" الصیغة الصوفیة للفكرة العقالنیة، أو الصیغة الذوقیة 
الكتشافات العقل النظري والعملي العربي الحدیث. ولیس مصادفة أال تتعرض 
أفكار میشیل عفلق بصدد الفكرة العربیة والقومیة من أول مالمحھا التأسیسیة 

جوھري. وھذا بدوره لم یكن معزوال عن اكتشافھ تغیر  إلىوحتى نھایاتھا الكبرى 
  األول لمضمون الفكرة القومیة العربیة الحدیثة بوصفھا فكرة عربیة شاملة. 

فقد اكتشف عفلق منذ بواكیر حدسھ األول مضمون الفكرة القومیة العربیة 
الجدیدة بوصفھا "صفحة جدیدة" في "تاریخ النھضة العربیة" تطوي ما قبلھا. 

خرى، انھ اعتبر صعود الفكرة القومیة الجدیدة بوصفھ بعثا جدیدا أو إحیاء بعبارة أ
 إلىشامال لألمة العربیة مرحلة تطوي ما قبلھا. وبالتالي، فھي اقرب ما تكون 

انقالب جذري في القیم والواقف. وھذا بدوره لم یكن سوى الشكل العملي المناسب 
ستقبل. فقد وجد فیما قبلھا، بما في لقیم التحدي الجدید تجاه النفس والحاضر والم

ذلك كل مرحلة "النھضة األولى" مجرد صفحة ال تخلو من "سلبیة" ذاتیة محكومة 
بقیم التقلید والضعف التاریخي. من ھنا قولھ، بان مضمون الصفحة الجدیدة یقوم 
في رسم معالم "األقویاء الذین یجابھون المعضالت العامة ببرودة العقل ولھیب 
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ن"، على خالف ما كان قبلھا من نحیب الضعفاء في مواجھتھم للمصائب اإلیما
 إلىلم یقف میشیل عفلق في مسعاه لتحویل الحدس الوجداني األول و والمصاعب.

فكرة منتظمة عند حدود المواقف النقدیة العقلیة والعقالنیة بھذا الصدد، بل وتعداه 
  مة العربیة. مھمة ترتیبھا بمعاییر التجربة التاریخیة لأل إلى

وإذا كان الدور األول من الیقظة القومیة یمثل ھذه الناحیة السلبیة، فان 
الرؤیة المستقبلیة تفترض التحرر منھا. بمعنى ضرورة تذلیھا بالرؤیة االیجابیة، 
أي بالرؤیة األصیلة. وھذه بدورھا تفترض تأصیلھا الذاتي بمعاییر التجربة 

ركة األصیلة ال یمكن أن تأتي جوابا على حالة التاریخیة لألمة. وذلك ألن "الح
طارئة في األمة"، كما یقول عفلق. من ھنا فكرتھ النھائي بھذا الصدد والقائلة، بان 
النھضة العربیة المنشودة ینبغي أن تكون نھضة "عمیقة متینة األسس، غنیة 

بمعنى الروح، تقدس الحریة وتطبقھا وتؤمن باإلنسان وتحترم حریتھ واستقاللھ". 
ضرورة تجنیبھا "كل أثر ومظھر سلبي" یتسرب إلیھا سواء بمظھر التقلید لألعداء 
أو بمظھر األمراض التي یجري اإلعالن عن محاربتھا. بعبارة أخرى، إن طریق 
النھضة المرجوة ینبغي أن یكون "واضحا مشرقا، ووسائل الثورة نبیلة مثل 

  أھدافھا"، كما یقول میشیل عفلق.
قصود من أن یكون طریق النھضة المرجوة "واضحا مشرقا، إذ لیس الم

ووسائل الثورة نبیلة مثل أھدافھا" سوى "الفكرة االیجابیة" بوصفھا النفي التام 
والشامل والواقعي "للفكرة السلبیة". ووضع ذلك في تعارض أطراف الثنائیة 

قتة) والحركات الحادة والدقیقة لحد ما عما اسماه بالحركات السطحیة الوقتیة (المؤ
الجدیة األصیلة، بوصفھا حركات تتعایش وتتوازى وتنشأ في المجتمع. وضمن ھذا 
السیاق یمكن فھم التشدید الدائم لمیشیل عفلق على خصوصیة فكرة البعث القومي 
بوصفھا فكرة ایجابیة تتقاطع وتنفي كل تراث وتقالید الفكرة السلبیة المنفعلة سواء 

  منبھرة بتقلید الغرب األوربي. بالواقع المتخلف أو ال
فقد كان الحدس العفلقي بھذا الصدد یقوم في إدراك قیمة وجوھریة ما یمكن 
دعوتھ بالبدائل الذاتیة. ونعثر على ذلك في الفكرة التي كان یرددھا دوما عن انھ 
"ال نھضة إال من الداخل". وال یغیر من ذلك طبیعة ھذا الداخل وحالتھ. بل على 

ھا تفترض االنطالق منھ بوصفھ المقدمة الضروریة للبعث القومي. من العكس! أن
ھنا قولھ بضرورة أن تكون ھذه النھضة "من داخل االنحطاط، تنبعث منھ لتنفیھ، 
وتستكشف اتجاھھ لتعكسھ". تماما كما أن الجیل الجدید یخرج من الواقع الفاسد 



280 

نتیجة األلم. وال یشعر بألم لینقضھ، ویولد منھ لینفصل عنھ. وھذا بدوره لیس إال "
الفساد إال من عاش فیھ". ذلك یعني أن البدائل على قدر المعاناة وعلى قدر ونوعیة 
إدراكھا. فإذا كانت صفات الجیل المنحط عادة ما تتصف بصفات الحكم المؤرخ 

أعذار.  إلىللحاضر، أي المفسر ال المؤثر، من ھنا عادة ما یجري تحویل األسباب 
مبادئ فلسفیة  إلىسب، بل وانھ عادة ما یجري تحویل "ھذه األعذار لیس ذك فح

  وقواعد أخالقیة". 
ووضع ھذه النتیجة في مقارنتھ التاریخیة بین حالة الجاھلیة واإلسالم. 
واعتبر انھ لیس من ضرر في أن یكون حكمنا الیوم على الجاھلیة حكما تفسیریا 

ولكن اإلسالم حكم علیھا حكما حیا فنستكشف فیھا فضائل ونجد لعیوبھا أعذارا، 
وبالتالي، فان المھمة التي تقف أمامھا فكرة البعث تقوم في  وھكذا أدى مھمتھ.

استلھام المعنى الذاتي للتجربة العربیة الكبرى من اجل وضعھا في أساس البعث 
القومي الحدیث. بمعنى استلھام األنا التاریخیة بوصفھا روحا ومثاال ومعنى. ومن 

  لبقاء ضمن سیاق المرجعیة التاریخیة الذاتیة الكبرى لكل انبعاث سلیم. ثم ا
لقد أراد میشیل عفلق القول، بان القومیة مرجعیة كبرى تتعالى على كل 
جزیئات الوجود التاریخي واألفكار التي تحاول تفسیر وتعلیل وتوظیف ما تراه 

لقیم والمواقف. لھذا نراه مناسبا لرؤیتھا. أنھا تقف ما وراء المفاھیم واألفكار وا
نقاش أو نضال".  إلىیجد في القومیة "واقعا بدیھیا یفرض نفسھ، دون حاجة 

والخالف الممكن والضروري ینبغي أن یجري حول محتوى ھذه القومیة فقط. 
نظریة قومیة  إلىالسیما وانھ محتوى متطور یحتاج في كل مرحلة من مراحلھ 

لقضیة یكمن لیس في تحدید ماھیة القومیة أو تالئمھ. بعبارة أخرى، إن جوھر ا
القومیة كما ھي بل في كیفیة تأسیس وبناء النظریة القومیة المالئم للظروف 
التاریخیة والمستجیبة لمتطلبات التطور القومي الحر. ذلك یعني أن المھمة ال تقوم 

عروبة في مناقشة ما إذا كنا عربا أم ال، بل في كیفیة اختیار وتحدید "مضمون ال
  في المرحلة" المعنیة. 

ذلك یعني أن الجوھري بالنسبة لمیشیل عفلق یقوم في تحدید منظومة العقل 
العملي (والسیاسي بشكل خاص) تجاه اإلشكالیات التاریخیة الواقعیة للقومیة من 
خالل إبراز أولویاتھا الكبرى. األمر الذي یسقط سفسطات الجدل العقیم عن القومیة 

بیة. وذلك ألنھما من أصل وجذر واحد، ومن ثم كالھما مترادفان والفكرة العر
بالمعنى والمضمون. لكن الخالف المحتمل ھنا یقوم في كیفي تأسیس منظومة 
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نظریة قادر على تمثل ھذا المعنى والمضمون في الظرف التاریخي الملموس. قد 
كرة العربیة" كتب میشیل عفلق بھذا الصد یقولن بأنھ قد فرق منذ البدء بین "الف

وبین "النظریة القومیة"، انطالقا من أن "الفكرة العربیة ھي بدیھیة خالدة، وھي 
قدر محبب، وأنھا حب قبل كل شيء. أما النظریة القومیة فھي التعبیر المتطور 
عن ھذه الفكرة الخالدة حسب الزمان والظروف، وان ھذه النظریة تتمثل الیوم في 

  دة". الحریة واالشتراكیة والوح
إن خصوصیة التأسیس النظري والتجسید العملي في النص الخطابي لعفلق 
تكمن في تداخل الرؤیة الحسیة والحدسیة في نسق أیدیولوجي صرف. األمر الذي 
جعل منھا رؤیة نظریة بال منظومة متكاملة أي بال فلسفة خاصة بھا. مع ما ترتب 

یع المستوى. بدایتھ حدس علیھ من تصنیع نمط أیدیولوجي خطابي كالسیكي رف
ونھایتھ شعار! لھذا نراه یختصر، على سبیل المثال، كل مضمون القضیة الشائكة 
لقیمة النظریة وما تثیره بالضرورة من جدل وتشكیك وتدقیق وتحقیق إلى فكرة 
بسیطة تقول، بان مضمون فلسفة البعث العربي یمكن وضعھ في عبارة وجیزة 

عربیة بنفسھا، واعتمادھا على قواھا". وان فكرة البعث تقول، بأنھا "ثقة األمة ال
وتجسیدھا السیاسي تقوم على "ھذا األساس، على ھذا الشعور، على ھذا الواقع، 

بمعنى "إذا وثق فرد عربي واحد بنفسھ فاألمة كلھا ستثق  .على ھذه العقیدة"
  بنفسھا".

الذي یجعل  إننا نقف ھنا أمام صیغة كالسیكیة للنسق األیدیولوجي الصرف
من الشعور والواقع والعقیدة والرغبة وما شابھ ذلك شیئا واحدا یضعھ في "أساس" 
فكرة قائمة بذاتھا. لیست بحاجة إلى نظریة ولكنھا تتعطش إلیھا في الوقت نفسھ! 
ولیس مصادفة أن تتحول الفكرة الشعوریة الفردیة واالجتماعیة والقومیة، أي 

ى میدان ومحك الفكرة النظریة القومیة عند عفلق. الفكرة الحسیة أو الجسدیة إل
، بوصفھ طریق طریق اآلالمووجد ذلك تعبیره فیما یمكن أن نطلق علیھ عبارة 

 التطور التلقائي للقومیة. 
لقد حّول عفلق األلم وطریق اآلالم والمشقة إلى المقدمة التاریخیة والروحیة 

عمل. من ھنا قولھ، بأنھ یفضل أن الضروریة للتكامل القومي في میدان الفكرة وال
تبقى األمة العربیة مجزأة ومستعمرة ومستغلة، مظلومة ومستعبدة حتى تصل من 
 خالل اآلالم والصراع بینھا وبین قدرھا إلى اكتشاف الحقیقة اإلنسانیة الكامنة فیھا. 



282 

إن ھذه الصیغة المقلوبة للفكرة المنطقیة لیست إال الحدس المقلوب للحقیقة 
اریخ. وفي الوقت نفسھ تمثل لھما بالشكل الذي یجعل من فكرة العمل فكرة والت

جوھریة وأولیة. ومن ثم یرمي إشكالیات العقل والعلم، العلم والعمل في مزبلة 
اآلالم للبحث فیھا عن درة "الروح العفویة" القادرة على التمییز بین الخطأ 

محیرة للحقیقة والتاریخ. وھذا والصواب، والحق والباطل، أي بین كل الثنائیات ال
بدوره لم یكن إال النتاج المحتوم للفكرة األیدیولوجیة الصرف والتلذذ بقدرتھا 
المغریة على تجاوز كل الحدود، وعبور كل المتناقضات، مازال المطلق یقبع في 

  أعماق الروح العفویة ألیدیولوجیة البعث القومي.
نطق ھو الصیغة المالزمة لمحاولة غیر أن ھذا التناقض الجلي بمعاییر الم

دفع فكرة األلم وطریق اآلالم صوب نھایتھا بوصفھا غائیة متسامیة! من ھنا یمكن 
فھم استخالص عفلق عن الغایة الكامنة في طریق اآلالم التاریخیة بوصفھ طریق 

 الكفاح األبدي! 
فكرة  إن تّركز فكرة اآلالم والعمل بموجبھا بوصفھا طریق تنقیة اإلرادة في

االنقالب تعكس ما یمكن دعوتھ باللحظة الرادیكالیة الكبرى في أیدیولوجیة البعث 
العملیة. من ھنا استخالص عفلق الستنتاجھ القائل، بان "البعث العربي یتلخص في 

 كلمة االنقالب". 
إننا نقف ھنا أمام نواة أیدیولوجیة لتصنیع الرادیكالیة التوتالیتاریة، ولكن 

فاح القومي من اجل تذلیل تلك الھوة الھائلة بین الواقع والواجب في بمعاییر الك
عالم العرب الحدیث. من ھنا قیمة وأھمیة وضرورة فكرة االنقالب، أي التجاوز 
السریع لدرجات ومستویات وحاالت الخراب المادي والمعنوي من جھة، 

ا ھویة قومیة واالعتماد على النفس من اجل تكامل الھویة العربیة التامة بوصفھ
 حدیثة من جھة أخرى. لھذا نراه یعتبر فكرة االنقالب فكرة قومیة عربیة خاصة. 

النظرة االنقالبیة" صلب النزعة األیدیولوجیة لفكرة البعث وقد شكلت ھذه "
القومي عند عفلق وحددت مسارھا ومعاییرھا. من ھنا وحدة شمولھا للقضیة 

لوقت نفسھ. بمعنى وضعھا إشكالیات الفكرة القومیة العربیة وطابعھا العملي في ا
القومیة العربیة في "صمیم العمل التاریخي" من خالل بلورة عدد من المبادئ 
الكبرى لعل أھمھا ھو المبدأ القائل بشمول القضیة وترابط مصلحة الشعب العربي 

 في جمیع أقطاره وضرورة توحید نضالھ. 
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ل العملي وتعادل أو تكافئ من إذ تجمع ھذه الصیغة في ذاتھا وحدة الشمو
حیث مضمونھا النظري فكرة األصالة العربیة (القومیة). حددت ھذه الرؤیة 
والموقف النظري العام مھمة الربط الجوھري بین فكرة البعث القومي والمصیر 
الواحد لألمة العربیة. ووضع عفلق ھذه المقدمة األیدیولوجیة الكبرى في أساس 

اسیة. بحیث جعل من جوھریة األمة (العربیة) مرجعیة كبرى مواقفھ العملیة السی
الحاجات العمیقة ما فوق تاریخیة. من ھنا موقفھ من ضرورة ما اسماه بمعالجة 

األساسیة لألمة قبل معالجة الدولة. ومن ثم جعل األمة مثال وغایة الدولة 
بیة بھذا المفترضة، ولیس بالعكس. وال معنى لتكرار أو استنساخ التجربة األور

الصدد. وذلك الن تجارب البلدان األوربیة (القومیة) فیما یتعلق بالدولة "كانت 
  تكتفي بالجسم دون الروح" كما یقول عفلق. 

إن حقیقة الوحدة من وجھة نظر میشیل عفلق تقوم في كونھا األساس 
لنھضة العربیة الجدیدة، وأساس االنقالب العربي المنشود"، بمعنى الضروري "ل

وبلغت الصیغة العملیة  یكون كل ذلك مبنیا على مبدأ "أن العرب أمة واحدة". أن
لما أسمیتھ باإلعالن التأسیسي للفكرة القومیة العربیة ذروتھا الرؤیة األیدیولوجیة 

  التأملیة للرسالة التاریخیة والمستقبل. 
ة إن الحصیلة التي یمكن استشفافھا من خالل تحلیل وتنظیم األفكار الجوھری

أیدیولوجیة بال ونوعیة تأسیسھا في نظریة البعث عند میشیل عفلق تكشف عن أنھا 

. وفي األصول وال تأسیسا لألصول إلىلیس فیھا رجوعا . وتأسیس وتأصیل

. من ھنا أیدیولوجیة الوجدان العارم والعقل المقاوماإلطار العام یمكن القول، بأنھا 

یھا. وھما طرفان یصعب جمعھما سواء ف القضایا الكبرىو فكرة االنقالبھیمنة 

  بمعاییر العلم أو العمل. 

العربیة إلى  القومیةالعربیة و األمةإن مأثرتھا تقوم في محاولتھا رفع فكرة 

مصاف الحدس. وبالتالي تناول القضیة القومیة العربیة بذاتھا ولذاتھ دون إضافات 

الشرق  -الثقافیة  الجغرافیةأیا كان نوعھا. ومن ثم تحریرھا من إشكالیات 

ة. وعوضا عن ذلك انھمكت في اإلسالم والنصرانی -، وإشكالیات الدین والغرب

إثارة ، والقومي والوجدان صنع العقل، وفي االستالب الثقافيمحاوالتھا الوجدانیة لن

 الھموم الكبرى الموحدة
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 ، إال انھ یبقىالتاریخ القومي والتراث الثقافيومع اعترافھ بضرورة معرفة 

في نھایة المطاف مجرد شذرات في قالدة األیدیولوجیة الوھاجة. وینطبق ھذا على 

. فھي عالقة، شان كال ما تناولھ من اإلسالم والفكرة القومیةموقفھ من العالقة بین 

 القومي الوعي"أسس" تاریخیة وأمثلة، ال عالقة لھا من حیث الجوھر بفكرة 

مة المعقدة والجوھریة بشعارات سیاسیة . من ھنا االستعاضة عن ھذه المھالذاتي

  .الوحدة والحریة واالشتراكیة –بحتة 

ة للفكرة نموذجیوال ةمثالیومع ذك كانت فكرة البعث عند عفلق تتسم بال

یكن  وفیما یتعلق بشخصھ، فان عفلق لم. ةخالصال ةبیوعرالقومیة وال ةوجدانیال

اقرب ما یكون إلى داعي الدعاة لفكرة القومیة العربیة وال فیلسوفھا. انھ ل ا"نبی"

 . األكبر لفكرة االنبعاث القومي العربي وفكرة األمة العربیة الواحدة
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الموجة ا��خ��ة ل��يديولوجيات ا��س��مية  :الباب السابع

  ا��ديثة

  
إن إحدى المفارقات الكبرى التي الزمت مسار الفكرة العربیة ووعیھا 

اصر تقوم في رجوعھا بعد قرن من الزمن إلى "مصادرھا الذاتي الحدیث والمع
األولیة" ولكن دون أي تقدم نوعي یذكر! بمعنى رجوعھا إلى أصولھا الدینیة، ومن 
ثم عدم قدرتھا على تذلیل أبعادھا الالھوتیة. األمر الذي جعل من الفكرة اإلسالمیة 

علي والعقلي بمعاییر الفكرة الحدیثة "ختم الوالیة" و"خاتمة الدرایة"، أي انغالقھا الف
المستقبلیة واالحتمال العقالني. وال یغیر من ھذه الحقیقة، كمیة ونوعیة االجتھاد 
النظري تجاه كل من األبعاد السیاسیة والحضاریة في الفكرة اإلسالمیة تجاه النفس 
واآلخرین. والسبب یكمن في أن الفكرة اإلسالمیة الحدیثة قد فقدت مع مرور 

اقتھا النقدیة ووعیھا الذاتي. األمر الذي جعل من اجتھادھا، حتى في اشد الزمن ط
أشكالھ النظریة الرفیعة أما اجترار مّحسن أو تقلید غیر واعي لما یجري نقده في 
تجارب "الغرب". والسبب الجوھري لكل ذلك یقوم في أن المسار "غیر الطبیعي" 

قد جعلھا تركض صوب الماضي  الذي رافق صیرورة المركزیة اإلسالمیة الحدیثة
ولیس المستقبل. من ھنا صدامھا الحاد مع الحاضر والحداثة وانكفائھا صوب 
العقائد المیتة واالكتفاء الذاتي المعزول عن دینامیكیة الوجود والعدم الطبیعیة 
والماوراطبیعیة للوجود العربي الحدیث، الذي نعثر علیھ في مسار الفكرة السیاسیة 

  وفلسفتھا الحضاریة. اإلسالمیة 
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ول: اا ا ا - ا و را ام  

  

 أحدھمایكشف الوجود عن أن االستقامة والتعرج متالزمان فیھ. وال یعقل 
الحركة الدائمة إلى األمام تجري في عالم غیر متناه. مما دون اآلخر. تماما كما أن 

لقائل، بان التعرج ھو عین االستقامة في الوجود، وان یترتب علیھ إمكانیة الحكم ا
الثبات والبقاء صفات مالزمة لغیر المتناھي. وحالما ننقل ھذه الفكرة المجردة 

البدایة والنھایة والعامة إلى میدان التاریخ الفعلي، فإننا نقف أمام حقیقة تقول، بان 
تحتوي على قدر من  ھي تعرجات الوجود التاریخي لألمم والحضارات، وبالتالي

. وفي ھذا تكمن مقدمات وبواعث فكرة الدورة المستقبل عالمالثبات والبقاء في 
والدوران في التاریخ والحضارات. السیما وان كل ما في الوجود ال یخلو من اثر 
وتأثیر الثبات والبقاء في عالم متغیر ومتحول وغیر متناه. بمعنى أن كل ما فیھ 

ورة للصیرورة واالنحالل، والوجود والعدم. وبقدر ما ینطبق یتمظھر كما لو انھ د
  ذلك على اإلنسان ینطبق على إبداعھ الثقافي بشكل عام والحضاري بشكل خاص. 

ومفارقة الظاھرة ھنا تقوم في أن الفكرة المنطقیة نفسھا تقف أمام اختبار 
المفارقة  منطق الرغبة والعزیمة، أي منطق اإلرادة التاریخیة نفسھا. لكن ھذه

المنطقیة المحیرة للعقل والضمیر تقدم لنا في الوقت نفسھ مفتاح الحلول العقالنیة 
إلشكالیات التاریخ الكبرى بوصفھا حلوال عقلیة وواقعیة ترتقي إلى مصاف 

للتاریخ فضائلھ ورذائلھ یمكن وضعھ في عبارة تقول:  الحقائق العابرة، أي كل ما
، ومغامراتھ في الثقافة، وتجاربھ في الحضارات. ومآثره ومھازلھ في حیاة األمم

من ھنا تصبح كل التقییمات المختلفة والمتنوعة بھذا الصدد مجرد أجزاء من وعي 
الذات التاریخي والثقافي القومي والعالمي. وذلك الن تاریخ (تواریخ) األمم في 

لیس كل  نھایة المطاف ھي مجرد تجارب ثقافیة متنوعة للكل اإلنساني. وبالتالي
 مندثر منھا میت وال قیمة لھ، ولیس كل موجود منھا حتى اآلن ذو قیمة.

وبأثر ھذه الحالة أو المعادلة السخیة للتأمل الفكري تبرز إشكالیة الوقائع 
والحقائق في التاریخ الفعلي لألمم. أما الحصیلة المنطقیة التي یمكن الوصول إلیھا 

التاریخ الفعلي ھو مجموعة من الوقائع : إن بأثر تقصي ھذه المعادلة فھي التالیة
والحقائق. وان الحقائق التاریخیة لیست منطقیة كلیة بالضرورة. وبالتالي فھي أما 
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حقائق نسبیة أو وقائع تاریخیة (قومیة أو أممیة، أي لمجموعة قومیات وأمم). ذلك 
ت كلیة، یعني أن الحقائق المتراكمة في الوعي النظري التاریخي ھي جزئیة ولیس

ونسبیة ولیست مطلقة، وعابرة ولیست أبدیة. وإذا كانت الحضارة ومنظوماتھا 
الثابتة ھي التجسید األوسع واألعمق واألدق والنھائي للمغامرات الثقافیة لألمم، فان 
ثباتھا بذاتھا، وحركتھا في الوعي التاریخي النقدي والتقلیدي یشیر إلى ھذه العالقة 

ئق والوقائع. بمعنى أن "الحقائق الكبرى" أو "الحقائق الحیة أیضا بین الحقا
المطلقة" لمغامرات األمم في بلوغ درجة الحضارة الخاصة، ھو تعبیر عن كمیة 
ونوعیة معاناتھا الثقافیة الخاصة. وذلك ألنھا ال تتعدى في أفضل األحوال أن تكون 

ثقافیة الكبرى. مجرد انعكاس أو تجسید أو مظھر أو تحقیق لمنظومة مرجعیاتھا ال
ولیس مصادفة أن تصل األمم التاریخیة الكبرى إلى ابتداع صورتھا عن النفس 

  والمثال باعتباره شیئا واحدا یتمحور حول "مركزیتھا" المثلى واألبدیة. 
فقد توصل أھل الرافدین إلى أن بابل ھي قبلة العالم، واعتبر أھل مصر أن 

ن بان الیونان ھي مركز االعتدال والسمو، مصر ھي "أم الدنیا"، واعتقد الیونانیو
وتوصلت روما إلى أنھا "مركز العالم المتمدن"، كما توصلت الخالفة العربیة 
اإلسالمیة إلى اعتبار كینونتھا "امة وسط" ومركز الكون وبؤرة علم األواخر 
واألوائل، بینما توصلت أوربا إلى اعتبار نفسھا "مركز العالم والمدنیة الحدیثة"، 
كما بلغ االتحاد السوفیتي والوالیات المتحدة حالة تماھي النفس مع كیان "الدولة 
العظمى" و"قطبي العالم"، واعتقدت الوالیات المتحدة لفترة قریبة أنھا "قطب العالم 
األوحد". ولكل من ھذه الذروة تصوراتھا وأوھامھا عن التاریخ. بمعنى النظر إلى 

وة التاریخ ونھایة العالم. بینما یكشف التاریخ دوما كیانھا وكینونتھا على أنھا ذر
ویبرھن على أنھ مجرد "تاریخ" في زمن الوجود. وفي ھذا تكمن قیمة ھذه الذروة 

"األبدیة" بوصفھا جزء وحالة وأسلوب في مغامرة اإلنسان الثقافیة و العابرة
في ھذه لتحویل الزمن إلى تاریخ. وعادة ما تتالزم وتعایش الحقائق واألوھام 

المغامرة المغریة. فالحقائق ھي الجزء الضروري من التاریخ، واألوھام ھي 
الجزء المالزم للزمن. فعندما اعتقدت األیدیولوجیة اللیبرالیة األمریكیة وروجت 
دعایتھا فكرة "انتصار" الوالیات المتحدة بوصفھا "نھایة التاریخ"، فإنھا وقعت للتو 

روج على منطق التاریخ الفعلي بوصفھ مغامرة حیة في وھم "الذروة"، ومن ثم الخ
ال تنتھي وال تتناھي. وبالتالي لم تعن "نھایة التاریخ" سوى سیادة الزمن. من ھنا 
بروز فكرة "القرن األمریكي"، أي "الزمن األمریكي". وال یعني ھذا في الواقع 
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ومة بھاجس سوى اإلقرار بدون وعي بجزئیتھا وطابعھا العابر، مع أنھا كانت موھ
"التاریخ األبدي". إن تحویل التاریخ إلى زمن، یعني تحللھ المحتوم! من ھنا تحلل 

أما المضمون الواقعي لھذه  "القرن األمریكي" واندثاره في مجرى عقد من الزمن!
  المعادلة فیكمن في تناسب الزمن والتاریخ. 

أیضا تحتوي  إن إشكالیة الزمن والتاریخ، إشكالیة كبرى وشاملة. فالطبیعة
على نماذج لعالقة الزمن بالتاریخ. أما بالنسبة لإلنسان والثقافة والوجود الدولتي 
لألمم، فان الزمن طبیعة، بینما التاریخ ما وراء الطبیعة، أي القادر على إبداع 
المعنى. فاإلبداع الحقیقي معنى، أي روح، من ھنا بقاءه وإمكانیة تغلغلھ في كل 

الفردي واالجتماعي والعالمي، بغض النظر عن القومیة  مسام الروح والجسد
والدین والعقائد أیضا، أي على عكس الزمن بوصفھ اجترار لمتطلبات الجسد 
العابرة والجزئیة. من ھنا تحولھا إلى أشباح سرعان ما تزول، على عكس الروح، 

  أي إبداع اإلرادة القادرة على االرتقاء إلى مصاف األبد. 
أن تصبح اشد األشیاء عذوبة تلك التي تتعذب بمرورھا ولیس مصادفة 

بدھالیز الزمن لكي تخرج إلى فضاء الوجود بوصفھا تاریخا! شأن سقوط األمطار 
والمیاه الجاریة في كل مكان. أنھا تنھمل وتمر أیاما وأسابیع وأشھر وسنوات أي 

عبر مصفاة  فترة من الزمن "تتنقى" بین عقبات وعتبات الوجود كما لو أنھا تسیر
الزمن من اجل الخروج من ینبوع ھو مصدر الحیاة و"آیة" العذوبة. فالماء یتعذب 
في دھالیز الزمن وینتقى حالما یتكامل في ینبوع مغر للروح والجسد، أي في 
"تاریخ" بناء النقاوة واللذة والجمال، باختصار كل ما یمكنھ أن یعطي للحیاة بھجة 

ال تتعدى بمقاییس الزمن أن تكون مجرد امتداد بین  ویجعلھا ذات معنى، رغم أنھا
  صرختین (الوالدة والموت). 

وفیما لو نقلنا ھذه الصورة البیانیة والرمزیة إلى میدان الرؤیة الفلسفیة، 
فإنھا تبدو بالشكل التالي: إن الزمن ھو أسلوب وامتداد وجود األشیاء والظواھر، 

فناء، والصیرورة والعدم. فكل ما في أي كل شيء. أنھ أسلوب وجود النشوء وال
الوجود زمن. انھ أرقام النشوء واالندثار. كما أننا نربط وجود الفرد وزوالھ 
بالزمن (تاریخ الوالدة والموت). مع أنھا أمور شرطیة. إذ ال وجود على اإلطالق، 

أو غیرھا، إذ كل تسلسل األعوام ھي تصورات  ٢٠٠٠بمعاییر الكون المطلق لعام 
ة محكومة برؤیة ثقافیة أو دینیة أو غیرھا. لكن الذي یجعل منھا "تاریخا" شرطی

بما في ذلك تدوین األشیاء واألحداث ھو قدرتھا على نقل "الزمن" إلى ما وراء 
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الزمن (العابر). أي حالما یجري نقلھ إلى مصاف "وعي الذات". فالزمن سریان 
متراكمة، والزمن أس الوجود  والتاریخ بناء، والزمن لحظة عابرة والتاریخ قوة

  والتاریخ صرحھ الثقافي.
من ھنا ال تناقض بین الزمن والتاریخ. بمعنى أن التاریخ ممكن فقط عبر 
الزمن. فالتاریخ یحتوي على الزمن بوصفھ وجودا منفیا، لكن الزمن ال یحتوي 

فیھا  بالضرورة على تاریخ. فالخراف بال تاریخ، ألنھا تعید إنتاج كل ما فیھا بما
بال بدائل وال احتمال عقالني وال تراكم غیر الصوف واللحم! بل أن اإلنسان یصبح 
حیوانا "تاما" حالما یتجاوز فكرة الزمن لیرتقي إلى مصاف التاریخ، أي حالما 
یدرك طبیعة الوجود بوصفھ تاریخا معقدا وملیئا بعذابات الصراع من اجل البقاء، 

الخروج على إدراك ھذه األولیات یحتوي على  وان كل ما فیھ وحدة واحدة، وان
"موت" محتم، وان ھذا اإلدراك "یذلل" األبعاد الوھمیة في فكرة الموت، لكي 
یعیدھا إلى مجراھا الطبیعي بوصفھا كال واحدا للوجود. وھي رؤیة تجعل من 
 معاناة اإلنسان تاریخا، أي رؤیة أخالقیة وجمالیة وإنسانیة عذبة بعذابھا. فالجمال

  عذاب من نوع خاص سواء تطرقنا إلیھ بمعاییر الجسد أو الروح. 
فالتاریخ منظومة من وعي الذات لھا أصولھا وجذورھا في اللغة والشعر 
واألدب والفكر (فلسفة وحقوق والھوت وتصوف وعلوم طبیعیة) والعمارة والفن، 

سب، بل باختصار في كل األشكال الكبرى لإلبداع المادي والروحي. لیس ھذا فح
وبقدرتھا (المنظومة) على التجوھر في إبداع واستظھار الجدید من خالل تحولھا 
إلى مرجعیات ثقافیة متسامیة بالنسبة للوعي. فالتاریخ بھذا المعنى یفترض بلوغ 

  البشر مستوى التراكم الثقافي في أمة لھا حدودھا التاریخیة الكبرى. 
فقط بإمكانیة إرساء أسس إن إمكانیة تحول الزمن إلى تاریخ ترتبط 

منظومة لھا حدودھا الواضحة في كل شيء، وقادرة من حیث تلقائیتھا الذاتیة على 
االستمرار والتجدد. لھذا یمكننا الحدیث عن تاریخ یوناني وروماني وصیني 
وعربي وأمثالھم. انھ تاریخ قابل للتجدد واالستمرار استنادا إلى ذاتھ، أي إلى 

ثقافیة المتسامیة. والسبب یكمن في انھ إذا كانت الثقافة زمن منظومة مرجعیاتھ ال
متحركا والحضارة زمن جامد، فان الثقافة الحضاریة (المدنیة) ھي تاریخ. 
وبالتالي، فان التاریخ الثقافي ھو میدان التجریب واالحتمال الدائم. غیر أن التاریخ 

محنطا، أي معزوال عن  الثقافي قابل لالندثار في "زمن األسالف" في حال بقاءه
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الفعل بمعاییر "المعاصرة". وذلك الن المعاصرة ھي بحث عن بدائل ومن ثم 
  استمرار للتاریخ الثقافي، أي معاناة أبدیة لإلبداع. 

وحالما نطبق ما أسمیتھ بالمضمون الواقعي لمعادلة تناسب الزمن والتاریخ 
الثقافیة، فمن الممكن تجاه إشكالیة "المركز" بوصفھا إحدى مظاھر المركزیة 
 افتراض وجود ست إمكانیات أو ستة احتماالت كبرى وھي: 

 إمكانیة اندثار القطب واألقطاب والمركز والمراكز .١
 إمكانیة ظھور الجدید العدید منھا .٢
 إمكانیة صیرورة المركز الكوني الموحد وتعدد مظاھره .٣
 إمكانیة صیرورة األفالك الدائرة حول مركز كوني واحد .٤
 ة احتماالت أخرىإمكانی .٥
 !إمكانیة الالشيء .٦

ذلك یعني إننا نقف أمام فكرة االحتمال في الوجود والحاضر والمستقبل. 
والتاریخ نفسھ یصبح جزء من فكرة االحتمال ولیس بالعكس. وذلك الن التاریخ لم 
یبلغ بعد فكرة تحقیق القیم في منظومة مركزیة ثقافیة قائمة بذاتھا. وبالتالي، فان 

ذجھ، بما في ذلك أكثرھا تماسكا وسموا تبقى نسبیة وجزئیة. كما ھو الحال كل نما
بالنسبة للقیم اإلسالمیة حول األمة الوسط، بوصفھا "امة اإلسالم"، أو القیم 
األوربیة واألمریكیة الحدیثة، بوصفھا قیم أیدیولوجیة ال تستقیم مع الحقیقة المنطقیة 

مقراطیة وحقوق اإلنسان واإلخوة والمساواة القائمة في القیم نفسھا. فتاریخ الدی
والحریة وما شابھ ذلك في الثقافة االوروامریكیة أو الغربیة الحدیثة ھي محلیة 
وجزئیة ونفعیة، وذلك ألنھا كانت على الدوام مجرد غطاء "حضاري" لتعامل 
وحشي مع اآلخرین كما ھو جلي في الكولونیالیة، والحروب، والغزو، واالحتالل، 

بادة، والتدمیر، والنھب، والھیمنة، واالستعالء، واإلجبار والقھر لقارات وأمم واإل
  وشعوب كثیرة.

إن الحصیلة التي یمكن التوصل إلیھا بھذا الصدد تقوم في أن الجمیع تعیش 
وتفكر وتعمل بمعاییر القیم الذاتیة الثقافیة، أي ال احد منھا قادر على جعل القیم 

ا". وبلوغ ذلك یفترض الخروج على منطق التاریخ "قطبا للوجود" أو "مركز
القومي والجزئي. والعمل بمعاییر الفكرة العامة والمتسامیة أو اإلنسانیة الجامعة. 

المركزیات جمیعا فوھو أمر مستحیل ما لم یجر تذلیل المركزیة الثقافیة الجزئیة. 
ل القائم فیما ھي تجارب تاریخیة فردیة وفردانیة. وبالتالي، فأن بلوغ االحتما
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أسمیتھ بصیرورة المركز الكوني الموحد وتعدد مظاھره، أو صیرورة األفالك 
الدائرة حول مركز كوني واحد، یفترض بلوغ الجمیع حالة التماھي (التطابق) بین 
مثال مؤسس على منظومة مرجعیات كونیة شاملة، وواقع یناسبھ بالفعل. وال یمكن 

الثقافیة المتنوعة لألمم ذروتھا الخاصة، أي تحقیق ذلك دون بلوغ المركزیات 
مرورھا بمراحل التطور التلقائي الذاتي. وھذه بدورھا لیست إال إشكالیة تأسیس 
وعي الذات القومي والثقافي بوصفھ حركة تلقائیة متراكمة في منظومة مرجعیات 
متسامیة. األمر الذي یتطلب معرفة موقع النفس في سلّم أو درجات التطور 

  اریخي الثقافي.الت
إن كل ما جرى ویجري في "العالم اإلسالمي" على امتداد القرنین  

األخیرین ھي أشكال ومستویات مختلفة ومتباینة لظاھرة تاریخیة طبیعیة ادعوھا 
بالمركزیة اإلسالمیة الجدیدة. وان ھذه المركزیة ھي تعبیر تاریخي عابر 

أنھا تعكس  الثقافیة اإلسالمیة. وضروري، أي حلقة في سلسلة أو تاریخ المركزیة
العشرین المیالدي، وتاریخ  –في تناقضھا ودینامیكیتھا زمن القرن التاسع عشر 

الخامس عشر الھجري. ذلك یعني أن حقیقتھا الباطنیة تعبر  –القرن الرابع عشر 
عن تاریخ وعي الذات القومي والثقافي، أما صورتھا الظاھریة فتعبر عن زمن 

العشرین. وبما أن المقیاس الزمني الظاھري ھو مجرد  –عشر  القرن التاسع
قشور ال قیمة لھا بالنسبة لتاریخ المركزیة الثقافیة، من ھنا قیمة تتبع المسار 
التلقائي الذاتي القائم في تنشیط الظاھرة اإلسالمیة المعاصرة، بوصفھا احد مظاھر 

  المركزیة اإلسالمیة الجدیدة.   
ت عادیة جدا من حیث طبیعتھا وماھیتھا ووظیفتھا، إننا نقف أمام حاال

لكنھا حالما تمس "اإلسالم" أو تنسب إلیھ، فأنھا سرعان ما تتحول إلى "ظاھرة 
عالمیة" مثیرة للجدل والمعارك على مستوى اإلعالم والسیاسة مثل قضیة الموقف 

سیاسي من "آیات شیطانیة"، و"كاریكاتیر محمد" وأمثالھا، وعلى مستوى الفكر ال
والتاریخي والفلسفي والثقافي مثل فكرة صراع الحضارات وأمثالھا. كما یكتب عن 
اإلسالم مقاالت وأبحاث وكتب یصعب حصر عددھا، وتعقد مؤتمرات في كل 
مكان وتحت كل عنوان. ووراء كل ھذا الكم الھائل من التنوع والتباین واالختالف 

تكمن ما ادعوه بظاھرة المركزیة  في الموقف من الظاھرة اإلسالمیة المعاصرة،
اإلسالمیة. وھي ظاھرة دینامیكیة متصاعدة ومتوسعة یمكن رؤیة بعض مالمحھا 

جزیرة الروح  –في الصورة المقارنة لالماكن "المقدسة". إذ تبدو مدینة لخاسا 
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المنعزلة. بینما تبدو مدینة القدس ارض المعارك غیر المقدسة. وفي الفاتیكان نعثر 
رمزا للكینونة الروحیة  –الدعایة واإلعالم والكارنیفال. بینما تبدو مكة  على روح

  الثقافیة اإلسالمیة (العالمیة).
وفیما لو جرى وضع ھذه الدینامیكیة بمعاییر السوسیولوجیا السیاسیة، فإننا 
نقف أمام "ثورة إسالمیة" جدیدة تعادل من حیث قیمتھا الكامنة بالنسبة للمستقبل 

ة الفرنسیة. فقد صنعت األخیرة المركزیة األوربیة الكولونیالیة قیمة الثور
اللیبرالیة، وسوف تصنع ھذه "الثورة اإلسالمیة" الكامنة في الظاھرة اإلسالمیة 
المعاصرة مركزیتھا الثقافیة والسیاسیة الخاصة. أنھا غیر مرئیة ألنھا موجود في 

كزیات الثقافیة األخرى كل مكان واعیان الوجود اإلسالمي. وخالفھا عن المر
واختالفھا معھن یكمن في تباین مستویات المسار التاریخي وتباین التجارب الثقافیة 
في تأسیس األصول والغایات، أي بسبب تباین تلقائیة التطور الثقافي وعدم بلوغ 
أیا منھا مستوى التكامل الذاتي. األمر الذي یجعل من العداء والخالف والشكوك 

ین المركزیات الثقافیة الكبرى (الھندوسیة والبوذیة والنصرانیة المتبادلة ب
واإلسالمیة) أمرا "طبیعیا". وذلك ألنھا جمیعا لم تتجاوز مرحلة الطبیعي إلى 

 مرحلة ما وراء الطبیعي. 
إن االنتقال من مرحلة التاریخ الطبیعي إلى ما وراء الطبیعي ھي العملیة 

افیة على مستوى األمم واألممیة بوصفھا التي ترافق صیرورة المركزیات الثق
تجارب تاریخیة ثقافیة أصیلة. وبالتالي تحتوي بقدر واحد على تجسید وتمثیل 

  خاص لقوانین التاریخ ومنطق الثقافة. 
ذلك یعني أن الظاھرة اإلسالمیة لیست فرضیة أیدیولوجیة مجردة، كما أنھا 

ما یسمى "بتسییس" اإلسالم لیست مجرد "تسییس" لإلسالم. فالجدل الدائر حول 
ھو من بقایا التحزب األیدیولوجي النابع من انعدام أو ضعف إدراكھ للحقیقة القائلة 
بان "الظاھرة اإلسالمیة" ھي أوال وقبل كل شيء اإلشكالیة الثقافیة السیاسیة األعقد 
واألكبر للعالم اإلسالمي. من ھنا تنوعھا وخصوصیتھا، والتي ینبغي البحث عنھا 

ي كیفیة االنقطاع الذي حدث تاریخیا بین المرجعیات الثقافیة والواقع المعاصر ف
لإلسالم في ھذه المنطقة أو تلك. وھو السبب الذي جعل ویجعل منھا مع مرور 
الزمن بحثا عن المرجعیات الثقافیة الذاتیة، أي محاولة إلعادة إرساء أسس جدیدة 

  لما ادعوه بالمركزیة اإلسالمیة الجدیدة. 
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كما أنھا المركزیة التي تشكل بالقدر ذاتھ مفتاح الرؤیة الواقعیة لماھیة 
وخصوصیة وآفاق الظاھرة اإلسالمیة بشكل عام وأشكالھا الرادیكالیة بشكل 
خاص. ومن الممكن رؤیة مالمح ھذه الصورة في المظاھر المتنوعة لمحاوالت 

جال السیاسة (اإلسالم تجسید فكرة المركزیة اإلسالمیة. بحیث یمكن رؤیتھا في م
السیاسي) والفكرة النظریة (مختلف أیدیولوجیاتھ العملیة) المتنوعة من جھة، 
والمتوحدة في نفسیة االنتماء المختلف لثقافة اإلسالم وحضارتھ الخاصة من جھة 
أخرى. كما أن لھا مظاھرھا في التنوع العملي واالنتماء المختلف في الوقت نفسھ 

لسیاسیة ومراكزه التاریخیة. ولعل مفاھیم ومساعي إقامة "الحكومة لتقالید اإلسالم ا
اإلسالمیة"، و"الخالفة اإلسالمیة"، و"الدولة اإلسالمیة"، و"المراكز اإلسالمیة" 
ھي من بین أكثرھا بروزا. بمعنى أنھا تستجیب لمرحلة االنتقال من الوعي 

اسي، بوصفھا أیضا الالھوتي (اإلسالمي) إلى الوعي الدیني (اإلسالمي) السی
الدرجة األولیة لوعي الذات اإلسالمي السیاسي، ومن ثم المظھر األولي الفاعل 
والواعي للمركزیة اإلسالمیة. إذ نعثر علیھا على سبیل المثال في مصر في فكرة 
حسن البنا عن مركز مصر، بوصفھا قلب العالم العربي واإلسالمي، أو فیما اسماه 

ة للتوحد اإلسالمي. وفي باكستان نعثر علیھا في فكرة أسرار بحلقات الدائرة الثالث
احمد عن مھمتھ السیاسیة بإقامة الخالفة اإلسالمیة بسبب ما اسماه بانتقال المركز 
الروحي إلى منطقة خراسان. كما جرت الحقا في إیران بعد الثورة وحصلت على 

وفي تركیا الحالیة على  ھیئة المركز السیاسي والروحي للثورة اإلسالمیة العالمیة.
فكرة "العثمانیة الجدیدة" بوصفھا الصیغة الجدیدة لتوحید العالم اإلسالمي. كما 
نراھا في مساعي تیار القاعدة إلقامة "الدولة اإلسالمیة" و"الخالفة" في بالد 
العرب (الجزیرة) وبالد المغرب، و"دولة العراق والشام اإلسالمیة"، بوصفھا 

قل الرموز التاریخیة السیاسیة الكبرى للخالفة الراشدیة واألمویة نماذج متنوعة لث
والعباسیة والفاطمیة وأمثالھا. وفیھا یمكن العثور على ما یمكن دعوتھ بحالة 
التراكم التاریخیة األولیة الطبیعیة للوعي القومي أیضا. ففي أوربا القومیة كانت 

ھب أو كنیسة). وقد كان ذلك اغلب الحركات القومیة ملتفة حول قضیة دینیة (مذ
یمثل مرحلة االنتقال من الوعي الالھوتي الدیني إلى الوعي الدیني السیاسي ومنھ 
إلى الفكرة القومیة. وھنا نقف أمام ھذه الحالة التاریخیة. فتحول مراكز قومیة إلى 
إسالمیة أو إسالمیة إلى قومیة ھو الوجھ اآلخر لمحاولة صنع الوحدة المفصومة 

لماضي والمستقبل، بین التاریخ الذاتي والوعي المستقبلي عبر بلورة تراكم بین ا
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طبیعي للمرجعیات المعقولة والمقبولة لألغلبیة. (ونماذجھا في كل منطقة في نھایة 
المطاف ھي نماذج "قومیة"). (الحدود الجدیدة للعالقة بین القومیة واألممیة في 

البعید في صنع خالفة ثقافیة من طراز  اإلسالم). لكنھا تساھم جمیعا على المدى
جدید ھي خالفة النفس ولیس العقائد. فالفكرة السیاسیة اآلخذة في التراكم تستبعد 
مع مرور الزمن القیم والمفاھیم والذھنیة الالھوتیة، ومن ثم تجعل من الفكرة 

أما الدینیة السیاسیة فكرة قومیة واجتماعیة ومدنیة، بمعنى أنھا أما تمتلئ بھا و
تفسح المجال لھا، بوصفھا الحالة الطبیعیة لالنتقال من الوعي الدیني السیاسي إلى 

  الوعي السیاسي االقتصادي، أي االقتصاد السیاسي للدولة والمجتمع.  
ولعل نظریات الحضارة اإلسالمیة وجوھریتھا بالنسبة للبدائل المستقبلیة 

خر واألكثر رقیا لما یمكن دعوتھ المتعلقة بتوحید العالم اإلسالمي ھي الوجھ اآل
السیاسیة إلى  -الالھوتیة  -بتأسیس الرؤیة المتعلقة باالنتقال من المرحلة الدینیة 

الثقافیة في التیار العام لظاھرة المركزیة  –السیاسیة  –المرحلة اإلسالمیة 
اإلسالمیة الجدیدة. األمر الذي یفترض النظر إلى تیاراتھا المتنوعة والمختلفة 
ضمن سیاقھا الذاتي بوصفھا تیارات إسالمیة مختلفة ومتنوعة في تمثیلھا وتمثلھا 
لھذه المركزیة. مما یترتب علیھ تصنیفھا بالشكل الذي یستجیب لمضمون ھذه 
المركزیة وخصوصیة تقالیدھا القدیمة والحالیة. ومن الممكن إرجاع كافة حركاتھا 

صناف كبرى، بوصفھا تیارات محدثة وتیاراتھا وأحزابھا وشخصیاتھا إلى أربعة أ
 الدینیة، والالھوتیةللتقالید الفكریة والسیاسیة القدیمة، وھي كل من السلفیة 

  الثقافیة.السیاسیة، واإلصالحیة اإلسالمیة، واإلسالمیة 
فالسلفیة الدینیة وتتمثل في تیارات عدیدة ومتنوعة تمتثل تقالید الحنبلیة مثل 

ھوتیة السیاسیة (وتنقسم عموما إلى تیارات عقائدیة عملیة الوھابیة وأخواتھا، والال
ومتشددة مثل تیار اإلخوان المسلمین وأیدیولوجییھا الكبار مثل حسن البنا وسید 
قطب، والجماعة اإلسالمیة في باكستان وممثلھا أبو األعلى المودودي وأمثالھ، 

(رشید رضا وأمثالھ).  وتیار السیاسي الخمیني)، وتیار الالھوتیة السیاسیة السلفیة
نعثر على تیارین أساسیین وھما كل من تیار  اإلسالمیة اإلصالحیةوفي 

اإلصالحیة السیاسیة الثقافیة (كما ھو الحال في نماذجھا الكالسیكیة الكبرى مثل 
األفغاني ومحمد عبده وأمثالھم)، وتیار اإلصالحیة اإلسالمیة السیاسیة (كما ھو 

ثالھ) أما اإلسالمیة الثقافیة السیاسیة، فأنھا تمثل في األغلب الحال عند الكواكبي وأم
شخصیات فكریة وتجارب عملیة شخصیة، كما أنھا تمثل صیغ متنوعة لتولیف 
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الحضاریة   مختلف مكونات التیارات السلفیة واإلصالحیة ولكن بمعاییر الرؤیة
، وحسن حنفي والمستقبلیة، (كما ھو الحال عند مالك بن نبي، ومحمد باقر الصدر

  وشخصیات إسالمیة فكریة أخرى). 
إن ھذا التصنیف یعكس بقدر واحد تاریخ الظاھرة وتقالیدھا الخاصة من 
جھة، ویتمثل إمكانیاتھا الذاتیة بوصفھا أشكاال فكریة معبرة عن إدراك متنوع 
ومختلف لمرحلة االنتقال التاریخیة من الوعي الالھوتي الدیني إلى الوعي 

لسیاسي الثقافي. بمعنى إننا نعثر فیھا على ما یمكن دعوتھ بالنابض اإلسالمي ا
التاریخي وفكرة البدائل المستقبلیة. ومن ثم تنعكس في كلّھا مراحل ومرجعیات 
الفكرة الدینیة الالھوتیة، والفكرة اإلسالمیة السیاسیة، والفكرة الثقافیة اإلسالمیة. 

المتنوع إلشكالیات الوجود التاریخي ومن ثم تعبّر بھذا المعنى عن حالة الوعي 
للعالم اإلسالمي الحدیث والمعاصر ومحاوالت تأسیس وعیھ الذاتي في مختلف 

  المجاالت، بوصفھا عملیة تلقائیة للمركزیة اإلسالمیة الحدیثة.
لھذا نعثر في أصناف الحركات والتیارات الكبرى المشار إلیھا أعاله على 

ة في التراث اإلسالمي ومحاولة توظیفھا بطریقة تمثیل وتمثل لمرجعیاتھا الخاص
تناسب صنفھا العام ووعیھا الحدیث. بعبارة أخرى، إن الجامع بینھا ھو استلھامھا 

إدراكھ وتمثلھ وتوظیفھ أما  لمرجعیات إسالمیة كبرى، لكنھ استلھام جرى ویجري
السیاسیة الثقافیة. بمعاییر الرؤیة الدینیة الالھوتیة، أو الدینیة السیاسیة أو الدینیة 

  وھذه بدورھا حلقات ومراحل متراكمة في صیرورة المركزیة اإلسالمیة الحدیثة.
إن "المركزیة اإلسالمیة" لیست فعال منفعال، كما أنھا لیست حالة قائمة 
بذاتھا، بل ھي صیرورة تحتوي في ذاتھا وبذاتھا على بوادر الوعي اآلخذ في 

لمرجعیات األكثر رفعة في وعي الذات التاریخي النمو على انھ تمثیل واستمرار ل
والثقافي. وبالتالي فھي متنوعة األشكال والمحتوى، لیست الظاھرة اإلسالمیة 

مظاھرھا ومستویاتھا. وسواء اتخذت ھذه المركزیة في وعیھا  أحدالسیاسیة سوى 
النظري صیغة الرؤیة السیاسیة واألیدیولوجیة المباشرة أو التفلسف الثقافي 

لحضاري أو صیغة المواجھة العملیة أو رد الفعل السیاسي أو االستیعاب الجدید ا
لتراث األسالف، فأنھا في كلّھا كانت ترافق صیرورة الوحدة الجدیدة اآلخذة في 
التراكم بوصفھا أسلوبا للبقاء والقوة. فالفكرة الدینیة المتسامیة حتى في حال 

ا في التعبیر عن هللا تبقى في نھایة إعالنھا اشد القیم نقاوة وطراوة وإخالص
  المطاف جزء من تقالید الصیرورة والعدم!
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إذ في ھذه الصیرورة فقط یمكن لعناصر الوعي المتشابكة في رؤیتھا 
لمجریات األحداث وآفاقھا أن تتبلور بھیئة مثل علیا. األمر الذي یضطرھا 

یخ یقینھا الذاتي. بالضرورة إلى البحث في الماضي عن أسس مادیة ومعنویة لترس
السیما وانھ المبرر الوحید لحاضرھا والسند الضروري لفعلھا. وال یقین ذاتي 
بدون وعي حر یناسبھ. وال یصنع الوعي الذاتي الحر غیر اإلبداع الحر، أي 
القدرة على رؤیة وتأسیس الحلول والبدائل. مما یحفز بدوره مھمات اإلصالح، 

للرجوع إلى المبادئ األولى، أي كل ما یؤدي في باعتباره إدراكا علمیا وعملیا 
  نھایة األمر إلى تحول ھذه المبادئ إلى مثل علیا أو مرجعیات كبرى.

إن استقراء التاریخ اإلسالمي یكشف عن أن مثلھ العلیا تشعبت في مراحلھ 
المختلفة وفي كیانھ الموحد، ابتداء من براعم التوحید حتى فروع الروح األخالقي 

غیر المتناھیة. غیر انھ حالما یصبح ھذا التنوع موضوعا لتأمل  بأسراره
الرادیكالیات المتنوعة، فانھ یكف عن أن یكون تاریخا متسلسال لألحداث. حینذاك 
یتحول إلى كّل رمزي وحیوي، بما في ذلك في تصوراتھ وأحكامھ وحلولھ القدیمة. 

اإلسالمي باعتباره  ویعادل ھذا الكّل الرمزي من الناحیة الموضوعیة، الكلّ 
مصدرا من مصادر الرؤیة.  أما استنھاض ھذا الكّل اإلسالمي، باعتباره أیضا 
شكال ومستوى من أشكال ومستویات وعي الذات السیاسي والحضاري، فھو الذي 
صنع الممھدات الخفیة والعلنیة، المباشرة وغیر المباشرة لصیرورة المركزیة 

لمعاصر. وبما أن ھذه العملیة لم تجر من خالل اإلسالمیة في الوعي االجتماعي ا
نفي الذات التلقائي، بسبب مراحل االنحطاط والخمود الطویلة، لھذا لم تتصیر في 

  ثورة عقلیة أو أخالقیة منظمة وكبرى. 
إن تنشیط الظاھرة اإلسالمیة وتوسع مداھا النظري والعملي (السیاسي) 

عي الذات التاریخي والسیاسي. ویعكس أوال وقبل كل شيء تنشیط وتوسع مدى 
وبالتالي، فأنھا تحتوي بقدر واحد على صیرورة العالم اإلسالمي الحدیثة واستمرار 
لتقالیده. وبالتالي، فإن فھم ھذه الظاھرة كما ھي ومن ثم إدراك طبیعة وحقیقة 
أسالیبھا وغایاتھا، ومستویات وعیھا النظري وبرامجھا العملیة، یفترض النظر 

ر وضعھا ضمن المرحلة الدینیة السیاسیة (التاریخیة)، وحالة االنتقال في إلیھا عب
وعیھا الذاتي من الرؤیة الدینیة الالھوتیة إلى الالھوتیة السیاسیة وعبرھا إلى 
الرؤیة السیاسیة الثقافیة، بوصفھا مستویات تناسب ھذه العملیة الشاقة والمتناقضة 

االنتقال التاریخي من المرحلة الدینیة السیاسیة في تذلیل العقبات الواقعیة أمام مھمة 
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إلى المرحلة السیاسیة االقتصادیة. وبالتالي لیست "المركزیة اإلسالمیة" كیانا قائما 
  بذاتھ، بقدر ما ھي أسلوب وحالة ممیزة لمرحلة االنتقال المشار إلیھا أعاله. 

شن فیما بین إن بروز كینونة التحدي، باعتبارھا القوة الفاعلة والمحك الخ
تاریخین وثقافتین و"أمتین" دینیتین، وتصیرھا في واقع یفتقد من حیث مقدماتھ 
األساسیة إلى تكافؤ "معقول" قد أدى بالضرورة إلى ترك بصماتھ القویة على كیفیة 
بلورة معالم وعي الذات الجدید. فالسیطرة األوربیة ومساعي فرض نموذجھا 

ا االقتصادي والعلمي والصناعي الحدیث الحضاري لم تكن معزولة عن تفوقھ
وتكاملھا الثقافي في مجرى حروب طاحنة واحتراق للبنیة التقلیدیة وتقالیدھا 
الفكریة والثقافیة وصیرورة المركزیة األوربیة الحدیثة. أما المواجھة الجدیدة بین 

یمنة الشرق والغرب، بین العالم األوربي الكولونیالي الھائج بنفسیة السیطرة والھ
واالستحواذ وبین العوالم الشرقیة آنذاك، ومنھا العالم اإلسالمي، قد أعطى للصراع 
مذاقھ التاریخي الثقافي الدیني القدیم. من الممكن رؤیة ذلك في الكثیر من العینات 
النموذجیة بھذا الصدد. وقد تكون كلمات احد الجنراالت الفرنسیین حالما احتل 

الدین األیوبي مثال لذلك. إذ نسمعھ یخاطب قبر  سوریا واقترب من قبر صالح
صالح الدین قائال: "اسمع یا صالح الدین! إننا ھنا من جدید!". بمعنى أنھا تعكس 
بقدر واحد اثر وثقل الحرب الصلیبیة والذھنیة القروسطیة (الدینیة) ومعالمھا 

وحجم الجدیدة في االحتالل الكولونیالي. كما یمكن رؤیتھا على مثال نوعیة 
  الجرائم التي اقترفتھا القوات الفرنسیة في مراكش، والبریطانیة في القاھرة. 

فقد كان التفوق العلمي والعسكري والصناعي األوربي قد سحب نفسھ إلى 
میدان التفوق العام في الثقافة والدین أیضا. مما أثار بدوره مشاعر خاصة ومضادة 

نھا المیادین التي یمكن شھر أسلحتھا لھ بمعاییر الثقافة والدین أوال. وذلك أل
وخوض المعارك بھا، بسبب صالبتھا وصالدتھا ولحد ما إمكانیتھا الذاتیة بوصفھا 
رحیق المآثر المنسیة والواقعیة والعقائد المتعالیة، أي كل ما ال یمكنھ الخضوع 

  بسھولة ألي طرف "خارجي" و"مغایر". 
مغلقة، أي انھ مرتبط بالتكامل إن الصراع الحضاري یعكس تكامل البنیة ال

البنیوي والعقائدي للحضارة. وذلك الن التكامل الذاتي للحضارة یجعل منھا 
بالضرورة كیانا جزئیا ومغلقا لحد ما بغض النظر عن عمقھا ورونقھا وانفتاحھا. 
وذلك الن حدود االنفتاح ھي مجرد حدودھا المترتبة على كیفیة وكمیة المرجعیات 

تغیرة في مركزیتھا الخاصة. لكنھ في الوقت نفسھ مفتاح االنفتاح األمثل الثابتة والم
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والوحید إلمكانیة التكامل الثقافي اإلنساني بوصفھا مشاركة حرة ومغامرة حیة. 
وضمن ھذا السیاق كان الصراع الحضاري وما یزال وسوف یبقى لفترة طویلة 

العقلیة بین الخواص (وقد تكون دائمة ما لم یجر تذلیل العالقة الوجودیة و
والعوام)، مالزما بالضرورة لما یمكن دعوتھ بالتجزئة الحضاریة ووحدة الثقافة 
اإلنسانیة. من ھنا صعوبة حصر الصراع الحضاري بصیغة ما معینة أو واحدة أو 
ثابتة. ومن المكن رؤیة ذلك بوضوح في حال تأمل تأریخ العالقة بین حضارات 

ت البحر المتوسط، وبین أوربا النصرانیة والعالم العالم القدیم، وبین حضارا
اإلسالمي، والشيء نفسھ یمكن قولھ عن ھذه الظاھرة في حال تأمل تأریخ العالقة 
بالحضارات الھندیة والصینیة، سواء جرى تأمل ذلك على مثال العالقة السیاسیة 

ات أو الفكریة النظریة المجردة أو كمیة ونوعیة األحكام النمطیة والحكای
واألساطیر والخرافات المبثوثة في كتب التاریخ واألدب بمختلف أصنافھ وأشكالھ. 
إن لھذا الصراع مقدماتھ التاریخیة الفعلیة (السیاسیة) والفكریة (العقائدیة) بوصفھ 
جزء من صیرورة األمم والحضارات. فقد اتخذ انتصار اإلسالم وانتشاره خارج 

صراع ضد النصرانیة واألدیان األخرى. وھذا الجزیرة العربیة صیغة أو مظھر ال
بدوره جزء من تاریخ متبدل ومتغیر مرتبط بصعود اإلمبراطوریات واألدیان. ففي 
حقیقتھ ھو صراع مالزم لنمو اإلمبراطوریة الثقافیة الجدیدة. فقد كانت فتوحات 

كما العرب آنذاك مرتبطة باإلسالم بوصفھ قوة أیدیولوجیة وفكریة وثقافیة جدیدة. 
كانت فتوحات الكسندر المقدوني مرتبطة بصعود مقدونیا. والفرق بینھما یقوم في 
الفرق بین قوة روحیة ومنظومة عقائدیة كبرى وبین قوة عسكریة وثقافیة ولكنھا 
فردیة وجزئیة. من ھنا تحللھا إلى قوى سیاسیة وعسكریة متنافرة ال تجمعھا 

ا میز اإلسالم األول. فقد كان صعوده ھموما ثقافیة أو روحیة موحدة. على عكس م
وانتصاره متالزما مع صعود وانتصار وانتشار وتغلغل منظومة شاملة ومتكاملة 
بذاتھا. األمر الذي حدد بدوره نوعي الصراع الجدید بوصھ صراعا بین "عالم 
نصراني" و"عالم إسالمي"، تغذى بغض النظر عن األصول والجذور المتوحدة 

اجھة اختلطت فیھا خرافات وأساطیر ومصالح جعلت منھا أكثر في الغایة إلى مو
تعقیدا وأكثر انغالقا بسبب ھیمنة الدین واإلیمان ولیس الفلسفة والعقل (كما كان 
الحال بالنسبة لحضارات البحر المتوسط القدیمة).  وسوف یطبع ھذا الصراع 

تحول الدین إلى النصراني) تاریخ العالقة بینھما حتى الیوم. فقد  –(اإلسالمي 
غالف أو غطاء لشن حروب السیطرة واالستحواذ والھیمنة، بوصفھا دلیال على 
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قوة "اإلیمان" والعقیدة. وكالھما تعبیر في الوقع عن مظاھر القوة (المادیة). فقد 
أنتجت الحروب الصلیبیة وعمقت ورسخت ووسعت إلى أقصى حد مختلف نماذج 

بالحقد والكراھیة والضغینة وسوء النیة، الكلیشات والصور النمطیة الملیئة 
باختصار كل ما یتعارض مع شعارات األدیان نفسھا عن "السالم والمحبة" وما 
شابھ ذلك. كما جرت حروب اسبانیا تحت شعار نشر دین المسیح، وقادت البرتغال 
حروبھا باسم المسیح. واعتبر الھولندیون غزوھم "مباراة" مع البرتغالیین في نشر 

ة هللا، بینما اعتبرتھا فرنسا دفاعا عن الكاثولیكیة. أما بریطانیا، أنھا صورت كلم
، على أحدھمكل غزواتھا على أنھا مباراة في نشر المدنیة والمسیحیة (فقد كتب 

سبیل المثال یقول انھ حان الوقت لكي تلعب انكلترا دورھما الخاص بالنسبة 
ا تتمیز بھ من خواص كونھا لم تتأثر لصیاغة مستقبل العالم اإلسالمي انطالقا مم

بالحروب الصلیبیة، ولم تشارك في الحروب بین الدولة العثمانیة والدولة البیزنطیة 
والالتینیة، إضافة إلى انعزال بریطانیا بسبب االنقسام الدیني، وأخیرا سعیھا إلقامة 

اآلخرین. وقبل عالقات جدیدة انطالقا من رؤیتھا اللیبرالیة التي تحترم أراء وادیان 
ذلك خاضت اإلمبراطوریة العثمانیة حروبا متواصلة ضد أوربا تحت نفس 
الشعار. لكن الصراع والمواجھة بین عالم اإلسالم والنصرانیة اتخذ منحى آخر في 
مرحلة الصعود الكولونیالي األوربي. إذ أصبح الصراع ضد اإلسالم كدین وعقیدة 

على األرض ومحتویاتھا والبشر والثقافات وثقافة جزء من مساع جدیدة للھیمنة 
بوصفھا توابع ومصادرا للسرقة. األمر الذي طبع العالقة باإلسالم بسمات مركبة 
من عوالم قدیمة ومتطلبات وقواعد حدیثة، من خالل رفعھا إلى مصاف الصراع 
 الثقافي والحقا الحضاري. فقد حارب أوربا اللیبرالیة الدیانة النصرانیة أو نمط من
أنماطھا لكنھا ظلت تحتفظ بھا كشعار للھیمنة الخارجیة. وفي ھذا یكمن تعارضھا 
الخفي. وینطبق ذلك على موقفھا من الصراع مع اإلسالم، بمعنى اتخاذه إیاه بقدر 
واحد على أبعاد ثقافیة ودینیة وتاریخیة متداخلة، ومن ثم أكثر تعقیدا من السابق. 

من لعبة التاریخ الماكرة! فالصراع والعداء  لقد كان ھذا الصراع وما یزال جزء
والمواجھة والمصالحة والسیطرة والخضوع بینھما على امتداد تاریخ العالقة 

اإلسالمیة كان جزء من صیرورة اإلمبراطوریات ومراحل صعودھا  -النصرانیة 
وسقوطھا. وبروز أشخاصھا المؤثرة جلي في مظاھر الصراع والمواجھة نفسھا. 

ؤیتھ على مثال الموقف من العرب واألتراك واإلیرانیین (إن ھذه إذ یمكن ر
األشكال النمطیة متغیرة. الحصة األكبر فیھا من الناحیة التاریخیة كانت للعرب 
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واألتراك. والسبب ھو في قوة ومستوى وحجم المواجھة بین العالمین اإلسالمي 
ن والنبي العربي والنصراني آنذاك. ففي البدایة الھجوم على العرب المسلمی

(سراتسین). الحقا، وبأثر القوة العثمانیة على األتراك. واآلن المواجھة األكبر تجاه 
إیران بعد الثورة اإلسالمیة. وقبلھا ال شيء. بینما استمرت مع العرب، بسبب 
نوعیة المواجھة المباشرة، على خالف حالة األتراك بعد الحرب العالیة الثانیة 

نسبي في المصالح الجیوسیاسیة والعسكریة لألطلسي). وبالمقابل واندماج تركیا ال
كان الفرنسیون واالنجلیز األكثر حظا في الذاكرة السیئة للمسلمین، بسبب 
صعودھم اإلمبراطوري الحدیث. وضمن ھذا السیاق یمكن فھم بواعث المواقف 

توحدھا في المتباینة بین الحركات اإلسالمیة السیاسیة المعاصرة تجاه "الغرب" و
نظرتھا إلى باعتباره عدوا أو خصما أو متحدیا. وان الصراع معھ قضیة لن 
تنتھي. والسبب یكمن في كونھما یمثالن طریقین للتطور الحضاري، أو على األقل 
أن لإلسالم طریقھ الخاص الذي ال یمكنھ القبول بغیره. األمر الذي یجعل العداء 

  ادلة.بینھما أبدیا ما لم تتغیر ھذه المع
فإذا كان إخضاع العالم اإلسالمي عسكریا آنذاك یتسم بقدر كبیر من 
الصعوبة والتعقید، فانھ اشد تعقیدا وصعوبة في مجال الثقافة والدین. ولم تكن ھذه 
الحقیقة جلیة للعیان بالنسبة للوعي األوربي العام والكولونیالي بشكل خاص. فقد 

ى األوھام األیدیولوجیة، التي تطابق بین كان الوعي األوربي بھذا الصدد اقرب إل
التفوق العسكري والتكنولوجي وبین التفوق الثقافي والروحي. بمعنى انھ لم یدرك 
الحقیقة القائلة، بان الثقافة عالم لھ كینونتھ الخاصة، وباألخص حالما یكون ذلك 

نفسھا،  وثیق االرتباط بصیرورة تاریخیة عریقة، أقدم واعرق من الثقافة األوربیة
وال تقل عنھا أثرا في التاریخ العالمي، بل وتتفوق علیھا من حیث أصولھا بوصفھا 
واضعة األسس الكبرى واألولیة للثقافة اإلنسانیة ككل. غیر اللحظات التاریخیة 
الخاطفة عادة ما تخطف الوعي وتلھیھ عن رؤیة حقائق وجوده الذاتي. وقد اسكر 

ؤیة حقائق وجوده الذاتي أیضا. بمعنى انھ نسى ھذا الواقع الوعي األوربي عن ر
أو تناسى الطابع التاریخي لذاتھ الثقافیة المنحلة في مجرى تطوره السابق. لكن إذا 
كانت ھذه الحالة تبدو بالنسبة للوعي األوربي المواجھ لعالم اإلسالم عند تخوم 

ي فرضھا العشرین جزء من لعبة المشاكسة التاریخیة الت –القرن التاسع عشر 
منطق اإلجبار الحضاري، فأنھا كانت تبدو في الوعي اإلسالمي الثقافي جزء من 
حبكة القدر التاریخي. مما أدى في كلتا الحالتین إلى تصورات متعارضة 
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ومتضادة، لكنھا كانت تجري مع ذلك ضمن دروب وعي الذات أو دروب اإلدراك 
سالمي (والعربي). وبما أن ھذا المتعمق لالنتماء الثقافي الذاتي في العالم اإل

االنتماء ما كان بإمكانھ أن یختزل كل مآثر وآثار الوجود التاریخي القدیم 
والمعاصر في منظومة وعي جدیدة وحدیثة واضحة السبل والغایات، من ھنا 
اضطراره إلى ترمیم فسیفساء الكّل اإلسالمي، بوصفھ األسلوب الواقعي في عالم 

اتھ ومقوماتھ. ولم تخل ھذه العملیة من تعقید وتناقض اتسم بتصدع اغلب مكون
ھائلین، لكنھا كانت في نھایة المطاف تعبیرا عن حالة وطبیعة الكینونة الثقافیة 
والدینیة المترامیة األطراف، والتي حالما جرى تطویعھا لمتطلبات النزعة العملیة 

الضرورة من محاوالت السیاسیة، فأنھا أخذت بصنع نفسیة اإلرادة. مع ما رافقھا ب
انتزاع مثلھا المتسامیة من تاریخھا الخاص بوصفھا نماذج علیا. ولم یكن ھذا 
االنتزاع في اغلب جوانبھ معزوال عن األنماط الرادیكالیة السیاسیة اآلخذة في 
الصعود والھیمنة في العالم اإلسالمي منذ بدایات القرن العشرین حتى منتصفھ 

  األول. 
عملیة إلى ظھور العالم اإلسالمي (العربي) الجدید بوصفھ فقد أدت ھذه ال

عالما وكیانا سیاسیا فتیا ولكن بدون ثقافة كبرى. وكمنت ھذه الحالة في مسار 
األحوال التاریخیة التي یمكن تتبع مفاصلھا الكبرى في كل من الحروب الصلیبیة، 

تركي العثماني، الذي والغزو المغولي، واالنكفاء العربي في اسبانیا، واالحتالل ال
استكمل ما قبلھ من تدمیر للمراكز السیاسیة الثقافیة اإلسالمیة المنھكة. بحیث أدى 
إلى تھشیمھا وتھّمشھا التام! وذلك ألن العثمانیة لم تكن خالفة إسالمیة بالمعنى 
الثقافي للكلمة. لقد كانت مجرد إمبراطوریة قوة. من ھنا صعودھا الكبیر واندثارھا 

ر لغبار الزمن. بحیث بقي العالمي اإلسالمي بأثر ذلك جسدا كبیرا ولكنھ عار المثی
أمام حرارة الھجوم األوربي الكولونیالي، وبرودة ھزیمتھ المادیة والمعنویة. 

–واالستثناء النسبي إلیران التي أبقت، بأثر انعزالھا النسبي وصیرورتھا القومیة 
تضائل تحت ركام التفلسف الشیعي الصفویة، على بریق اللھب الم –الشیعیة 

والغنوص الصوفي. لھذا حالما اخذ العالم اإلسالمي بالظھور من جدید، فانھ ظھر 
على شكل مقاطعات متفرقة ومنعزلة ومتصارعة، مراكزھا الفعلیة خارجھا. أما 
مراكزه الثقافیة السیاسیة األصلیة والملھمة، فأنھا كانت مجرد ذكرى في ذاكرة لم 

واھا المتخیلة والعقلیة بعد. بمعنى انھ ولد من جدید ولكن بدون ثقافة تستنھض ق
  كبرى، أي كبیر الحجم، صغیر العقل، قلیل التجربة!
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وقد أرغمت ھذه العملیة القوى التقلیدیة على االختباء النسبي، لكنھا 
استثارت في ظل فشل المشاریع القومیة الدنیویة ("العلمانیة") في وقت الحق بدائل 

إلسالم السیاسي" (القومي) سواء عبر صیغة الرجوع إلى المصادر األولى أو "ا
عبر تطویع مختلف مكونات وعناصر التاریخ الثقافي اإلسالمي. ومنذ ذلك الحین 
بدأت تتبلور مالمح الحركة االجتماعیة السیاسیة والثقافیة الجدیدة الممثلة في القوى 

یا جدیدا لمرحلة االنتقال صوب حالة اإلسالمیة، باعتبارھا مكونا فكریا وعمل
  الوعي الدیني السیاسي. 
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ا ات اا وو ا ا ا :ما ا  

  
إن إحدى المفارقات الظاھریة الكبرى لصعود الحركة اإلسالمیة السیاسیة 

النسبیة في وقت كان المزاج العام المعاصرة تقوم في بروزھا وصعودھا وھیمنتھا 
والصاعد ھو "انتصار الرؤیة الثوریة" والدنیویة والعلم والتقدم، أي كل الحصیلة 
المتراكمة في مجرى قرون الحداثة. األمر الذي أعطى لصعود نجم الحركة 

ما یكون إلى المزاج الوثني والدیني األسطوري  أقرباإلسالمیة طابعا سحریا 
  یس من السھل رد اإللھة عن مقاصدھا! القائل، بأنھ ل

فقد كان اإلسالم وقواه االجتماعیة التقلیدیة تبدو لالمس القریب كما لو أنھما 
من عوالم بائدة، اندثرت منذ زمن طویل في غبار الوجود وأصبحت أثرا من 
كینونة ذائبة في زمن الكون البارد! بینما نراه یأخذ باالزدیاد والتوسع والعنف 

تطابق في الوعي العادي مع ھیئة مارد ومخرب وعصابي ومدمر بحیث ی
وأصولي وإرھابي من طراز غریب، كما لو انھ الوجھ األكثر قبحا لسماحة 
الحضارة اللیبرالیة وعولمتھا المدنیة! حیث یبدو في كلما یقول ویفعل، كما لوا نھ 

ول وفعل القوة المعبرة عن حال رجوع وتراجع لعوالم سحیقة تستثیر في كل ق
كمون الذكرى والذاكرة وأمور أخرى عصیة على منطق التقدم والحداثة، أي كل 

  ما كان یبدو لوقت قریب حقائق منطقیة وعلمیة ترتقي إلى مصاف البدیھة. 
لقد كشف كل ذلك وسوف یكشف مع مرور الزمن عن أن ھذه "الحقائق 

ونھا بدیھیات التجارب البدیھیة" في میدان التاریخ السیاسي والثقافي ال تتعدى ك
الجزئیة وتمثلھا المناسب من جانب العقول البسیطة والنفسیة الرادیكالیة وثقل 
اإلرادة الفارغة من محتوى وعیھا الذاتي بوصفھ إدراكا تلقائیا لإلشكالیات الواقعیة 

  والبدائل المستقبلیة. 
زمن فمن الناحیة الثقافیة یشیر ذلك أوال وقبل كل شيء إلى إشكالیة ال

والتاریخ، والحقیقة والوھم، والتراث والمعاصرة، والثقافة الكونیة والقومیة. أما من 
الناحیة الفعلیة فانھ یشیر إلى أن لألحداث التاریخیة الجسام "منطقھا" الخاص، أي 
مسارھا الذاتي. بمعنى أن رؤیة البواعث الدفینة لھذه الظاھرة وأسباب صعودھا، 
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یفیة تعاملھا مع إشكالیات الحاضر والمستقبل، ومن ثم وأنماط علمھا وعملھا وك
آفاقھا الفعلیة بوصفھا حركة تاریخیة طبیعیة، یفترض النظر إلیھا ضمن المسار 
الواقعي لصیرورة األمم والثقافات، أي تحریر الرؤیة من ثقل المزاج الالھوتي في 

  وما شابھ ذلك. ق"التفسیر والتأویل، ومن تدخل "العلم اإللھي" ومكر "العقل المطل
ومن الناحیة التاریخیة، لیس الرجوع إلى نماذج قدیمة سوى احد األدلة الدقیقة 
على أن الوعي النظري والعملي لم یذلل بقایا المرحلة الثقافیة الدینیة وذھنیتھا 
الالھوتیة في النظر إلى الواقع والمستقبل. بمعنى انھ لیس قادرا بعد على النظر 

ییر المستقبل، كما انھ عاجز عن النظر إلى المستقبل بمعاییر إلى الحاضر بمعا
المستقبل.  من ھنا یصبح الرجوع إلى الماضي فعال مالزما للوعي والسلوك. كما 
یصبح في الوقت نفسھ عمال ضروریا یصب في اتجاه تذلیل ھیمنة الرؤیة الدینیة 

ریخي لألمم الالھوتیة واالنتقال بھا صوب درجة أرقى في سلم التطور التا
والوعي. ومن الممكن رؤیة ھذه اآللیة الصارمة في تجارب األمم والحضارات 
الكبرى، القدیمة منھا والحدیثة على السواء. السیما وأنھا العملیة المالزمة لتراكم 

  التطور ونفي درجاتھ التلقائي.  
 وفیما یخص الظاھرة اإلسالمیة الحدیثة فأنھا "تكرر" ھذا المسار النظري،
لكنھا تعمل على تذلیلھ من الناحیة العملیة، بوصفھا جزء ومستوى من مركزیة 
إسالمیة حدیثة. فمن الناحیة العقائدیة، تمثل فكرة "األصول" اإلسالمیة مصدرا حیا 
و"أبدیا" للرجوع إلى الماضي. وذلك الن األصول األولى أولیة ودائمة. ومن ثم 

جوع إلى المصادر األولى، ومن ثم حدیثة. من ھنا جوھریة الر –فھي قدیمة 
ھیمنتھا في الوعي النظري والعملي السلفي، وضعفھا التدریجي فیما عداه، من 
خالل تفریغھا في نماذج ومستویات متنوعة كالتأویل، واالجتھاد، وحكم الضرورة، 
والفائدة وما إلى ذلك. وبالتالي تغیر مضمون وفاعلیة "المصادر األولى" 

رة أخرى، إننا نقف أمام اتجاھین ونمطین منھجیین ممیزین و"األصول". بعبا
للتطور التاریخي في كافة المیادین بما في ذلك في تاریخ الحضارات واألمم، اتجاه 
الذھنیة الدینیة الالھوتیة (السلفیة) واتجاه الفكرة العقلیة الفلسفیة، أي اتجاه الفكرة 

  النقدیة (بمختلف أنماطھا ونماذجھا). التقلیدیة (بمختلف أنماطھا ونماذجھا) والفكرة
ولیس مصادفة أن تتحول فترة النبوة المحمدیة األولى إلى بدایة ونھایة التاریخ 
اإلسالمي ووعي الذات الثقافي والروحي القومي (للمسلمین). وسبب ذلك یقوم 

  أساسا بفعل أربعة آثار كبرى وھي 
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 م، اثر النبي محمد، بوصفھ الشخصیة المركزیة لإلسال 
  ،واثر الفكرة اإلسالمیة، المطابقة لمعنى العقیدة الشاملة 
  ،واثر الفرق وعقائدھا في االختالف 
  .واثر المرجعیات الفكریة في صنع الھموم المشتركة واإلجماع الثقافي 

وقد كانت ھذه اآلثار األربعة نتاج مآثر أربع مراحل تأسیسیة، صنعت بدورھا 
رات كبرى في الفكرة اإلسالمیة السیاسیة، مازالت أربع موجات فكریة، وأربع تیا

  فاعلة في الوعي الدیني السیاسي اإلسالمي ونماذجھ الحدیثة الكبرى. 
اإلسالم المحمدي ھو نمط خاص، أقرب ما یكون وتجدر اإلشارة ھنا إلى أن 

إلى تیوقراطیة الروح المتسامي. من ھنا تجزئتھا في مجرى الصراع إلى 
(فكرة السلطان)، وأخرى روحیة (فكر اإلمام المعصوم في  تیوقراطیة سیاسیة

التشیع)، والتي یقابلھا في الوعي النظري العملي كل من الفلسفة وفكرتھا عن 
الحكیم اإللھي والفیلسوف (الصیغة العقلیة الصرف)، وفي التصوف وفكرتھ عن 

ت القطب واإلنسان الكامل (الصیغة الروحیة األخالقیة الصرف). بینما أد
المحاوالت األولى الستخالف الصیغة النبویة إلى وضع أسس الفكرة السیاسیة 
للخالفة التاریخیة، التي صنعت في وقت الحق نموذج أو أسطورة خالفة 
الراشدین. ففي مجراھا جرى بلورة اغلب المفاھیم والقیم العملیة للفكرة السیاسیة 

ثیاتھا الھائلة المسطرة في بوصفھا مغامرة ومؤامرة أیضا، والتي یمكن تتبع حی
كتب التاریخ اإلسالمیة نفسھا، مثل (تاریخ األمم والملوك) للطبري و(اإلمامة 

  والسیاسة) البن قتیبة وكثیر غیرھم. 
أما المسار التاریخي الواقعي الالحق للفكرة السیاسیة فقد جرى ضمن ھیمنة 

ولوجیة دولة. وبأثر ذلك فكرة الدولة والسلطة، التي جعلت من الدین تابعا، أي أیدی
ظھرت فكرة السلطة والسلطان، التي شاطرتھا، رغم مقدماتھا المختلفة، التیارات 
العقائدیة السلفیة، السنیة منھا والشیعیة. األمر الذي وجد انعكاسھ في ظھور 
النظریات األولي بھذا الصدد. فقد كانت الفكرة السنیة تدور حول أولویة السلطان 

وجدت تعبیرھا في أفكار عدیدة مثل فكرة الفاضل والمفضول، والجسد، التي 
وھیمنة "اإلجماع" الشكلي، والقبول بالقھر واالستعباد حسب مفاھیم المصلحة 
والفائدة، وفقھ الظاھر والجسد. بینما حصلت في التشیع على فكرة أولیة الروح 

(ظاھریا) والعصمة، التي كانت تعني من حیث مذاقھا ومسارھا الوجھ المعاكس 
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والمقلوب باطنیا لفكرة السلطة والسلطان. ولم یكن ذلك معزوال عن ثقل الفكرة 
الوجدانیة في التشیع وتقالید المعارضة. وھي الصفة الممیزة لكل تقالید المعارضة 
العریقة والوحدانیة، التي سرعان ما تستعید قوامھا الطبیعي حسب قاعدة الخواص 

ر)، ومن ثم تسیر بنفس تقالید السلطة والسلطان. في والعوام (أو النخبة والجمھو
حین بلورت التقالید العقلیة والعقالنیة للكالم فكرة الخالفة المثالیة. أما الفلسفة 
النظریة والعملیة فقد بلورت فكرة الدولة واألمة المدنیة، التي نعثر على صیغھا 

والجاحظ، والتوحیدي،  األولیة في األدب السیاسي كما ھو الحال عند ابن المقفع،
وفي التفلسف النظري والعملي كما ھو الحال عند إخوان الصفا، ثم في الفلسفة 

  النظریة كما ھو الحال عند الفارابي، وابن رشد وغیرھم. 
لقد ارتبطت ھذه العملیة التاریخیة المعقدة والذاتیة للصیرورة اإلسالمیة 

وال التأسیسیة في مقامات المسار وفكرتھا السیاسیة بما یمكن دعوتھ بفكرة األح
(الرقي) التاریخي لألمم. بعبارة أخرى، إننا نقف أمام حاالت تأسیسیة ولیست 

 وجود في الكامنة التأسیسیة، ھي الصیرورة األحوالمراحل محوریة. وذلك الن 
 بمعاییر التاریخي وجودھا إدراك في اي لألمم، (ومعاناة) التجارب التاریخیة

النظري. وذلك الن  العقل بمعاییر والحقا العملي، أو األخالقي أو يالروح الوجدان
 مجرى في ضروریة مادة منھا یجعل الذي ھو التاریخیة التجارب وتعّمق تّوسع

 واألمم، للثقافات التاریخي لألمم. وھذا بدوره لیس إال العقل الثقافي العقل صیرورة
 تجاربھا مجرى في لألمم تیةالذا والحقائق للوقائع تجریدا األكثر الصیغة اي

 أن العقل یعني ذلك .والماوراطبیعي الطبیعي وجودھا إشكالیات لحل الخاصة
 حصیلة یتمثل ألنھ وذلك النظري للعقل والتاریخیة الملموسة الصیغة ھو الثقافي
 الوجدانیة المقدمة ھي التأسیسیة األحوال فان والمنطقیة. وبالتالي، الوجدانیة الفكرة
 أسس إرساء في النظري العقل أرضیة إلیھ تستند الذي القاع اي عملي،ال للعقل

 تالزم الحضارة وحضاراتھا. وذلك الن واألمم وثقافاتھا، لألقوام التاریخي البنیان
 مراحل الثقافیة. ومن ثم فھي تالزم بالضرورة كینونتھا وتكامل األمة صیرورة فقط

 اإلرادة (التحدي لفكرة تجسیدھا وكیفیة جھة، من الكبرى التاریخیة االنتقال
أخرى.  جھة العملیة، من الثقافي) وغایاتھ والتفاؤل) وفكرة العقل التاریخي (العقل

 تغلغلھا ھنا من اإلرادة، لفكرة المباشرة العملیة الصیغة ھي السیاسیة الفكرة أن وبما
 وجدانال قاع في أوال ترسبھا خالل من الثقافي العقل وخالیا زوایا في بالضرورة
النظریة. وھو الشيء الذي نعثر علیھ فیما أسمیتھ  الفكرة بنیان في الحقا وارتقائھا
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اإلسالم بالنسبة  أحدثھا التي الكبرى التاریخیة االنتقال مرحلة في األربع بالمراحل
  الكبرى، بما في ذلك بالنسبة للفكرة السیاسیة. مرجعیاتھ إلرساء

م والسیاسة وتبلور الفكرة السیاسیة بعبارة أخرى، إن العالقة بین اإلسال
اإلسالمیة كانت جزءا ومظھرا لصیرورة التراكم التاریخي للدین لإلسالم 
ومنظومتھ الشاملة، أي أنھا التعبیر النظري والعملي عن رؤیتھ المباشرة 
إلشكالیات النظام والوحدة بوصفھا الصیغة النموذجیة لفكرة التوحید المیتافیزیقیة 

التي حصلت على صیغتھا المباشرة والعمیقة في مرجعیة اإللھ الواحد والوجودیة، 
وقد أدى ذلك إلى توسیع مدى ومستویات الوحدانیة اإلسالمیة  واألمة الواحدة.

وصیغتھا التاریخیة الثقافیة في الواحدیة اإلسالمیة (الدولة والحضارة). وفي 
كبرى للتأسیس النظري مجرى ھذه العملیة الدرامیة الھائلة تراكمت النماذج ال

واألحكام الفقھیة والمواقف العملیة (السیاسیة واألخالقیة) وتباینت في كل شيء 
وتجاه كل شيء، بما في ذلك تجاه إشكالیات الفكرة السیاسیة نفسھا، بوصفھ المسار 

  الطبیعي لصنع تقالید الفكر السیاسي النظري والعملي في اإلسالم.  
السیاسیة اإلسالمیة وتطور مدارسھا الكبرى تكشف إن استقراء تاریخ الفكرة 

عن أنھا كانت تعبر عن نوعیة التحوالت الكبرى في تاریخ الدولة والثقافة. بمعنى 
إننا نرى فیھا وفي تیاراتھا الكبرى ومرجعیاتھا النظریة اثر "المراحل التأسیسیة" 

لھا تبلورت الكبرى لمسار الدولة والعقائد والنظام السیاسي. وفیھا ومن خال
الثنائیات األكثر جوھریة بھذا الصدد مثل ثنائیة الدین والدنیا وانعكاسھا الخاص في 
عالقة الدین بالسلطان واألمة (أي بالدولة والنظام السیاسي) ومختلف مظاھرھا 

  األخرى. 
فقد مر ھذا التطور بأربع مراحل تأسیسیة كبرى الزمت مراحل االنتقال 

والثقافة، ومن ثم النظریات السیاسیة. وھي على التوالي  الكبرى في بنیة الدولة
مرحلة النبوة العملیة، ومرحلة الخالفة الراشدیة، ومرحلة الملكیة اإلمبراطوریة، 

  ومرحلة السلطانیة اإلسالمیة (الثقافیة). 
فقد كانت المرحلة األولى ھي مرحلة النبوة العملیة، أو اللحظة التأسیسیة 

سیاسي اإلسالمي وتقالیده الالحقة. وفیھا جرى تبلور الصیغة التاریخیة للوعي ال
الخاصة للفكرة السیاسیة اإلسالمیة بوصفھا فكرة متسامیة، أو أیدیولوجیة متسامیة 
(دین عملي). ووجد ذلك تعبیره في فكرة "تمام الدین" والحقا "ختم النبوة"، أي 

الكتاب الجامع لعلم األوائل  فكرة اإلسالم دین كامل، ومحمد خاتم األنبیاء، والقرآن
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واألواخر. ومن ثم بلور إحدى المرجعیات الخفیة للعالقة العضویة والدائمة بین 
الدین والدنیا. ولم یكن ذلك معزوال عن دور الدین (اإلسالم) بوصفھ أیدیولوجیة 
متسامیة في توحید الجزیرة والعرب وصنع األمة والدولة على أساس الفكرة 

یدة، التي ربطت في كل واحد الوحدانیة المجردة بالتوحید العملي. التوحیدیة الجد
وفي ھذا الربط كانت تكمن األبعاد التاریخیة والروحیة والمیتافیزیقیة في انتصار 
اإلسالم المحمدي، أي الصیغة األولیة التي ستتحول الحقا، بأثر ھذا الربط إلى 

وقت نفسھ قوة التاریخ والمیتافیزیقیا قیمة مستقلة بذاتھا ولذاتھا. وفیھا تتناغم في ال
اإللھیة. األمر الذي جعل منھا انقطاعا في المسار التاریخي واستمرارا روحیا لما 
قبلھ ولكن بمعاییر الوحدانیة واألمة الوسط. بمعنى انھ بلور للمرة األولى فكرة 

حكام "اإلدارة اإللھیة" للدولة واألمة، التي ینبغي أن تضمحل فیھا كل قواعد وأ
الوجود الشرطي والتقلیدي للبشر. ومن ثم صنع تقالید نوعیة جدیدة تحتكم إلى 
مبادئ وقیم أخالقیة وروحیة متسامیة، أي كل ما وجد تعبیره في فكرة اإلرادة 
اإللھیة والمشیئة اإللھیة ومنظومة القیم العملیة الواجبة للمسلم والمؤمن مثل الجھاد 

ءة ومختلف القیم األخالقیة الكبرى التي امتلئ بھا والكفاح والعمل والصبر والمرو
القرآن. وعلى رأسھا جرى تتویج النبي محمد بلقب "عبد هللا" ولیس "ملكا 

  للعرب".
لقد كانت ھذه الذروة المترامیة ما بین میتافیزیقیا اإللھ التوحیدي وتاریخ 

فكرة العملیة الجماعة اإلسالمیة المتوحدة في "امة وسط"، تعكس المسار الروحي لل
(السیاسیة). فقد كان اإلسالم الروحي وفكرتھ العملیة السیاسیة مظھرا من مظاھر 
الشخصیة المحمدیة، أو یمكننا أن نرى فیھما حقیقة ومضمون التراكم الفعلي لفكرة 
ونموذج "العمل السیاسي". تماما كما تجسدا من الناحیة الزمنیة فیما یسمى بالتاریخ 

لمدني، أو التاریخ الروحي والتاریخ السیاسي. رغم إنھما یبقیان المكي والتاریخ ا
في مسار الفكرة النظریة والعملیة كال واحدا. وكما تنعكس في مكة صراع الروح 
من اجل الروح، فان المدینة تعكس صراع المدینة من اجل المدینة (الدولة) 

لسیاسي فیھا، بوصفھ المحكومة بقوة الشریعة اإللھیة. من ھنا بروز مالمح العمل ا
أسلوبا یجمع بین الحلول الجزئیة والكلیة، الفكرة العابرة والثبات، أي أسلوبا لتوحید 
الروح والجسد من اجل بناء جماعة وأمة واحدة. وفي مجرى ھذه العملیة تشكل 
مضمون الفكرة اإلسالمیة عن وحدة الدین والدنیا. أما انتصار محمد النھائي فقد 

تصار التاریخي للفكرة اإلسالمیة السیاسیة أیضا، أي فكرة الوحدة أرسى أسس االن
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الواجبة بین الدین والدنیا، التي كیّفت مجرى المسار التاریخي الالحق وحددت 
منظومة مرجعیاتھ الخفیة. بعبارة أخرى، لقد كانت الثورة المحمدیة ثورة إسالمیة، 

المتسامیة. األمر الذي جعل تطابقت فیھا فكرة اإلرادة الحیة وفكرة المرجعیات 
منھا نموذجا مثالیا وعملیا مطلقا، وجد تعبیره في تحول القرآن والسنة النبویة إلى 

  مصدرین وأصلین جوھریین للعلم والعمل.
أما المرحلة الثانیة فھي مرحلة الخالفة الراشدیة، أو اللحظة التأسیسیة لفكرة 

لصیغة المكملة والعملیة للمرحلة المرجعیة المتسامیة للدین والدینا. ومن ثم ا
النبویة. أما اصطلح علیھ بفكرة خالفة النبي محمد. مع ما ترتب علیھ من بلورة 
فكرة التقلید واالجتھاد العلمیة التي تغلغلت الحقا في الثنائیة الكبرى للفكر 
اإلسالمي عن وحدة الروایة والدرایة، أو المعقول والمنقول. وعلى ضفافھا وفي 

بوصفھا تاریخیا سیاسیا جرى نقل أبعاد "الفكرة المقدسة" عن مصادرھا  مجراھا
المباشرة (مشكاة النبوة) عبر إدخالھا في باب االجتھاد العملي، التي حصلت على 
ذروتھا الخالصة في الفكرة التي أطلقھا وطبقھا الخلیفة الثالث عثمان بن عفان 

  قرآن". القائل، بان "هللا یزع بالسلطان ما ال یزع بال
وقد كانت ھذه العبارة القویة، فكرة تأسیسیة وعمال بنیویا تغلغل في فكرة 
تطویع الدین وخدمتھ للمصلحة السیاسیة. ومن ثم كانت تحتوي على توظیف 
واضح وفاضح بقدر واحد لتجارب ومآرب الصراع السیاسي من اجل السلطة 

ان نتاجا ظاھریا لباطن (اإلمام أو الخالفة) بعد موت النبي محمد. فقد كان عثم
الفكرة والسلوك المتراكم في مجرى خالفة أبي بكر وعمر بن الخطاب. بمعنى انھ 
خرج من نفس الحاشیة التي تولت تقدیمھ وأحاطتھ برعایتھا ووصایتھا، بما في 
ذلك توظیف مقتلھ على انھ "الشھید األول" لإلسالم! بینما كانت ھي في حقیقتھا 

اریخ الروح، لكنھا وثیقة واقعیة فیما یتعلق بصیرورة شھادة زور كبرى في ت
الفكرة السیاسیة بوصفھا مؤامرة ومغامرة أیضا. فقد بلورت تلك المرحلة لیس فقط 
جملة من المفاھیم العضویة في الفكرة السیاسیة اإلسالمیة مثل البیعة والرضا 

إلمامة، بل والطاعة وأمیر المؤمنین والوصایة والشورى واالختیار واإلمام وا
  ونشاط سیاسي یتسم بقدر كبیر من المراوغة والخداع والتبریر والتأویل وغیرھا. 

وفیما لو افترضنا مسار األمور بدون التمرد التاریخي األول في اإلسالم على 
السلطة، لكان قد جرى بالطریقة التي أدت أیضا إلى استحواذ األمویة علیھا، دون 

والخیانة. األمر الذي یشیر إلى أن بدایة المرحلة  الحاجة إلى كل أسالیب الغدر
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الراشدیة ونھایتھا كانت تحتوي أیضا على مفاھیم وسلوك سیاسي یبرر الغدر 
والمراوغة والخداع والجریمة. ومن الممكن رؤیة ذلك في خاتمتھا وكیفیة ظھور 

حتوي وانتصار األمویة السیاسیة. بعبارة أخرى، إن مسار الخالفة الراشدیة كان ی
أیضا ما یمكن دعوتھ بعناصر السیر صوب أمویة مبطنة. والتمرد اإلسالمي األول 
لألمة (وقتل عثمان) ھو الذي قطع بصورة مؤقتة ھذا الطریق. فقد كان ھذا التمرد 
األول ھو المحاولة العملیة الستعادة واسترجاع الصیغة المثالیة لوحدة الدین 

یاة الواقعیة، كما تجسدت في صعود علي بن أبي والدنیا، أي للفكرة المتسامیة والح
طالب للخالفة. لكن ھزیمتھا السیاسیة الالحقة قد أدت إلى صعود األمویة 
وانتصارھا السیاسي. وفي ھذا كان وما یزال یكمن سّر الحالة الدرامیة في التاریخ 

كنھا السیاسي للفكرة اإلسالمیة وصراعھا الداخلي على امتداد تاریخھ لحد اآلن. ل
أدت إلى تغیر بنیوي ھائل أّسس للمرحلة الثالثة في صیرورة الفكرة السیاسیة في 

  اإلسالم بوصفھا فكرة ملكیة (أمویة).
فقد تحولت ھذه الحالة الدرامیة إلى مفترق طرق فاعلة في تاریخ اإلسالم 

أن وفكرتھ السیاسیة. من ھنا بقاء جذوتھا الملتھبة لحد اآلن. األمر الذي یشیر إلى 
تاریخ الفكر السیاسیة اإلسالمیة بھذا الصدد لم یتعد ویذلل بعد فكرة الزمن، ومن 
جھة أخرى، تشیر إلى أن الفكرة السیاسیة لم تذلل حقیقة ھذا االفتراق بالشكل الذي 
یجعلھا فكرة مرجعیة عقالنیة في وعي الذات التاریخي الثقافي والقومي 

بقائھا واستمرارھا یشیر إلى أنھا كانت  واإلسالمي. وعموما یمكننا القول، بان
جزء من صیرورة التاریخ السیاسي. أما سبب تحولھا إلى عصب الفكرة السیاسیة، 
فیقوم في ھیمنة التقالید الدینیة والالھوتیة التي جعلت من وحدة الدین والدنیا 
مرجعیة قھر لإلرادة االجتماعیة وتحویلھا إلى غالف الستبداد أیدیولوجي عند 

لجمیع، باستثناء الفكر الثقافي اإلسالمي الخالص، اي الفلسفي. ولھذا السبب أیضا ا
نفھم لماذا كان الصراع وما یزال حولھا وعنھا یجري وضعھ وتناولھ ضمن أنساق 
مذھبیة عصبیة وتقالید ذھنیة بدائیة وتقلیدیة ال یمكنھا الفصل بین التاریخ السیاسي 

ي التاریخ. إذ ال رابط جوھري بین حقیقة وفكرة المقدس. مع انھ ال مقدس ف
اإلسالم وحقیقة عثمان، أو بین الفكرة اإلسالمیة والدمویة، أو بین السنیة واألمویة. 
والسبب یكمن في أن كل ھذه الصنائع الخربة ھي من نتاج األمویة، بوصفھا 

لي سفیانیة مروانیة قرشیة تجاریة ومالیة عملیة ونفعیة مراوغة. أما حلّھا العق
والعقالني فیفترض كتابة التاریخ اإلسالمي بمعاییر التاریخ والحقیقة. لكي یجري 
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فھمھ وعقلھ بمعاییر الضمیر االجتماعي والحریة التامة للروح والعقل والجسد. 
وبدون ذلك یبقى التاریخ اإلسالمي زمن المشاحنات والخالفات الخبیثة والسخیفة، 

االنطباع الممكن عن أن الدین ھو "عرین" والغبیة والدنیئة! أي كل ما یبرر 
  الحمیر!   

أما المرحلة الثالثة فھي مرحلة الملكیة اإلمبراطوریة، أو اللحظة التأسیسیة 
فقد استتبت ھنا فكرة وتقالید الملك والملوكیة . لفكرة الدولة اإلمبراطوریة الصرف

وذجا حیا واالبتعاد التدریجي عن تقالید ومضمون فكرة الخالفة بوصفھا نم
الستخالف النبي فیما یتعلق بوحدة الدین والدنیا، أو الشریعة واألمة. حیث تحولت 
السیاسة العملیة وفكرة المصالح والنفعیة إلى قیمة مستقلة بحد ذاتھا وجوھریة في 
الموقف من كل شيء. ولعل األحداث المتعلقة بالتمرد على سلطة الخالفة وإعالن 

مان"، وحادثة رفع المصاحف على الرماح، وقضیة الحرب تحت شعار "قمیص عث
التحكیم، ھي الصور النموذجیة لھذا النمط الذي اخضع كل ما في الوجود إلى فكرة 
المصالح الضیقة. ومن ثم الصیغة النموذجیة للخداع السیاسي، الذي جعل من الدین 

یدة وسیلة وأداة صرف لبلوغ المآرب السیاسیة. وترتب على ذلك إرساء أسس جد
لالنقطاع النوعي عن تقالید الخالفة األولى، الذي وجد تعبیره في القول الشھیر 
لمعاویة بن أبي سفیان عما اسماه "یفطم األمة من التجرؤ على السلطان". من ھنا 
التقییم الذي جرى وضعھ بصیغة حدیث نبوي یقول، بان الخالفة ثالثون سنة وما 

ة ونوعیة الفرقة واالنقسام واالختالف الفكري بعدھا ملك. وقد رافق ذلك حالة وكمی
والعملي تجاه جمیع المفاھیم الكبرى لإلسالم وتاریخھ السیاسي السابق. فقد كانت 
تلك المرحلة تتسم قدر ھائل من "التجریب" السیاسي الذي طوع كل شيء لخدمة 

عمال المأرب السیاسیة وفكرة الدولة اإلمبراطوریة. ومن بین أكثرھا تجریب االست
النفعي والسیاسي للدین والفكرة الدینیة والشعار الدیني، وباألخص ما یتعلق منھ 
بإدخال "هللا" وزجھ في حلبة الصراع ومیادین الوغى ومأرب السیاسة ومغامرات 
القوى المتحاربة، بعد أن كان قوة متعالیة وبعیدة فیما وراء "السماء السابعة". 

على الھبوط من علیاء المیتافیزیقیا المتسامیة إلى بمعنى إجبار "المشیئة اإللھیة" 
ارض المصالح العابرة. من ھنا بروز المفاھیم الكبرى المتعلقة بقضایا الذات 
والصفات اإللھیة وباألخص مفاھیم المشیئة اإللھیة واالستطاعة البشریة، واإلرادة 

والنقل، أي كل تلك اإللھیة واإلنسانیة، والقضاء والقدر، والجبر واالختیار، والعقل 
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القضایا التي كانت تعكس في جزئیاتھا إشكالیة السیاسة واألخالق. بمعنى بروز 
  التأمل النظري والعملي للمفاھیم السیاسیة واألخالقیة.

أما المرحلة الرابعة فھي مرحلة السلطانیة اإلمبراطوریة، أو اللحظة 
التي تطابقت مع المرحلة  )،التأسیسیة لفكرة اإلمبراطوریة اإلسالمیة (الثقافیة

الخالفة العباسیة في تاریخ اإلسالم. وفیھا بدأ التأسیس النظري للتاریخ السیاسي 
عبر تعمیم التجارب الذاتیة وتجارب األمم الماضیة.ومن ثم وضعھا في منظومات 

  فكریة سیاسیة. 
لید لقد بلورت ھذه المراحل التاریخیة الكبرى في لحظاتھا التأسیسیة معالم وتقا

لحظة تأسیسیة إدراكھا  الفكرة السیاسیة اإلسالمیة. بحیث یمكننا القول، إن لكل
الخاص وتعاملھا مع الفكرة السیاسیة عن الدولة (الخالفة واإلمامة) والسلطان 
(نظام الحكم) واألمة وما یتعلق بھا من إشكالیات عدیدة ومفاھیم كثیرة تتداخل فیھا 

ة ورؤیتھا العملیة في مختلف علومھا وفنونھا مناھج الفرق والمدارس المتنوع
  (الدینیة منھا والدنیویة). 

كما وجدت ھذه المراحل التاریخیة انعكاسھا في صیرورة أربعة أصناف 
منھجیة في الفكرة السیاسیة ذات أنماط متعددة من حیث مزاجھا السیاسي. إن ھذه 

سیة، واإلصالحیة األصناف األربعة ھي السلفیة الدینیة، والالھوتیة السیا
وقد ظلت فاعلة وما تزال في تاریخ الفكرة السیاسیة اإلسالمیة، واإلسالمیة الثقافیة.

اإلسالمیة. األمر الذي قیدھا بالشكل الذي جعلھا عاجزة عن تذلیل أصولھا من اجل 
  االنتقال عبر عملیة إصالح شاملة، صوب الفكرة السیاسیة االقتصادیة. 

أنھا عن ، أیضا یخي للفكرة السیاسیة اإلسالمیة الحدیثةالمسار التارإذ یشیر  
لم تكن مسارا تلقائیا خالصا. األمر الذي لم یعط لھا حریة التحرر التلقائي، بل 
حریة المواجھة والتحدي. وبالتالي تعرضھا إلى ضغط التقالید الذاتیة القدیمة 

ید، وكذلك والرجوع إلیھا في كل صغیرة وكبیرة من اجل تأسیس الیقین الجد
تعرضھا إلى ضغط القوى الكولونیالیة األوربیة وغزوھا الثقافي والعسكري 
والسیاسي في مجرى تأسیسھا للفكرة السیاسیة العملیة. األمر الذي جعلھا محاصرة 
بین تیارین كالھما ال ینتجان حریة تامة وأصالة مبدعة. من ھنا الطابع الدرامي 

الزمت مخاض "المركزیة اإلسالمیة" الجدیدة لكل تلك المرحلة التاریخیة التي 
المجزأة جغرافیا وقومیا، والمتوحدة نسبیا في كمیة ونوعیة ھمومھا الخاصة. وفیما 
بینھما تھذبت وتشذبت وتطورت مختلف النظریات السیاسیة العاملة من اجل 
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 استعادة أو تنشیط مرجعیة عالقة الدین (اإلسالم) بالسیاسة. لكنھ تھذب وتشذب لم
یكن في اغلبھ نتاج تأمل عقلي أو نظري "ھادئ"، بقدر ما كان نتاج صراع ھائل 
اشتركت فیھ قوى اجتماعیة وسیاسیة وثقافیة مختلفة ومتصارعة ومتعادیة. ومع 
ذلك یمكننا أن نرى فیھ مالمح السطوة الخفیة لمآثر األسالف وسلفیة الذھنیة الدینیة 

ث من اجل الخروج من الدورة المغلقة لحلقة من جھة، ودراما التاریخ الفعلي الحدی
  الدین والدنیا الالھوتیة من جھة أخرى. 

ففي ھذه العملیة المترابطة والمتوحدة والمعقدة التي جرت على مدار أكثر 
من قرن من الزمن الحدیث في العالم اإلسالمي، یمكننا رؤیة مالمح الموجات 

  المیة. وھي على التوالي. األربع القدیمة لتطور الفكرة السیاسیة اإلس
  .الموجة األولى، التي تمثلت ومثلت التقالید الدینیة الالھوتیة 
  والموجة الثانیة، التي تمثلت ومثلت التقالید الالھوتیة السیاسیة لإلصالحیة

 اإلسالمیة والتقالید اإلصالحیة بشكل عام. 
 اسیة. والموجة الثالثة، التي تمثلت ومثلت التقالید الالھوتیة السی 
  وأخیرا الموجة الرابعة، التي تمثلت وتتوسع في تمثیل وتجسید التقالید

السیاسیة الثقافیة الحدیثة. ذلك یعني، إننا نعثر فیھا، بما في ذلك من حیث 
مسارھا التاریخي، على نفس مسار التیارات الكبرى المتراكمة في التاریخ 

الالھوتیة السیاسیة، اإلسالمي القدیم، اي تیارات السلفیة الدینیة، و
واإلصالحیة اإلسالمیة، واإلسالمیة الثقافیة. بمعنى إننا نقف أمام صیغة 
محدثة للتقالید الفكریة والسیاسیة القدیمة، ولكن في ظل صیرورة جدیدة 

   للمركزیة اإلسالمیة الحدیثة.  
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ا اة ا ةا ا : روا ا  

  

لیس مصادفة أن تحتل قضیة عالقة الدین بالسیاسة موقعا مھما في صیرورة 
ن . وذلك ألفیھا بوصفھ الجزء الفعال والمتحرك ،المركزیة اإلسالمیة الجدیدة

التیارات اإلسالمیة الجدیدة لم تكن "وقائع موضوعیة"، بل قوى تاریخیة ثقافیة لھا 
ائدھا وتراثھا. وعموما أن عالقة الدین بالدنیا لیست إشكالیة بل ظاھرة. رؤیتھا وعق

لكنھا تتحول إلى إشكالیة مثیرة حالما تتحول ھذه العالقة إلى "قران (زواج) 
مقدس" یرتقي في وعیھا إلى مصاف "القرآن المقدس"، بمعنى الجمع بین مكونات 

  .ھي من ثمار المخیلة المریضة وفساد العقل الالھوتي
وقد اتخذت في مجرى تطور الفكرة اإلسالمیة بھذا الصدد أشكاال ومستویات 
مختلفة، ومن ثم أنماطا تالزمھا بالنسبة لتأسیسھا النظري والعملي. بحیث نعثر 

 الفكریة التیاراتفیما أسمیتھ بالموجة األخیرة للفكرة السیاسیة اإلسالمیة على نفس 
ھذا الصدد. والفرق الوحید بینھا وبین تقالید الممیزة للتقالید اإلسالمیة ب األربع

(المرحلة  الحالي الثالثة للوجود العربيالماضي كونھا تجري ضمن مسار المرحلة 
األمر الذي میز وطبع خصوصیتھا النظریة والعملیة فیما  السیاسیة). –الدینیة 
في وي أو عالقة الدیني بالدنیالسیاسة ولدین بین العالقة اكیفیة تأسیس یتعلق ب

. إذ إننا نعثر على نفس األصناف المنھجیة األربعة الكبرى تجاه المرحلة الحالیة
الفكرة السیاسیة التي میزت تاریخ الرؤیة اإلسالمیة، والمقصود بذلك كل من 

. واإلصالحیة اإلسالمیة، واإلسالمیة الثقافیة السلفیة الدینیة، والالھوتیة السیاسیة،
شف عنھ في كتابات الشخصیات (العینات) األكثر ومن الممكن رؤیة ذلك والك

نموذجیة بھذا الصدد عند كل من سید قطب بوصفھ ممثل السلفیة الدینیة، وأنور 
الجندي (وسعید حوى وأمثالھم) بوصفھ ممثل الالھوتیة السیاسیة، ومالك بن نبي 
(وعالل الفاسي وأمثالھم) بوصفھم ممثلو اإلصالحیة اإلسالمیة، وحسن حنفي ( 

  وأمثالھ) بوصفھ ممثل اإلسالمیة الثقافیة.
إن المفارقة التي تلف موقف سید قطب عن عالقة الدین بالدنیا وفكرتھ 
السیاسیة تقوم في كونھ نتاج نمط من التفكیر النفسي، الذي یجعل من الخطابة 



315 

والبیان والذوق الشعري أسلوب التدلیل والبرھنة. بعبارة أخرى، إننا ال نعثر على 
سیاسیة، ومع ذلك تتخلل عالقة الدین وبالدنیا، أو عالقة اإلسالم بالسیاسة  فلسفة

موقعھا المحوري في اغلب كتبھ. ولعل الشذوذ الممیز لھذه المفارقة یقوم في 
جمعھا بین رؤیة تقلیدیة سلفیة صارمة ونزوع ملتھب صوب العمل. األمر الذي 

نماط التقلیدیة للسلفیات الحنبلیة یدفع عالقة العلم بالعمل عنده بطریقة تستعید األ
وباألخص في نماذجھا الشخصیة عند ابن تیمیة ومحمد بن عبد الوھاب. وھذا 
بدوره یشیر إلى أن الفكرة السیاسیة عند سید قطب ھي ردة فعل نفسیة على 
انتكاسة العقل النقدي والذوق األدبي اللذین بلورا شخصیتھ األولى. وفي وقت 

اة السیاسیة المصریة ومصیره المأساوي تفكیره العملي الحق سوف تسحب الحی
صوب فكرة واحدة تختزل كل تعقید الواقع، أال وھي فكرة الوحدانیة الالھوتیة 
وأطرافھا المتضادة في الحاكمیة والجاھلیة. وقد شكلت ھذه الفكرة وأطرافھا محور 

ا فیما یمكن آراءه ومواقفھ السیاسیة، أي تلك التي یمكن جمعھا وإعادة تركیبھ
  دعوتھ بالفكرة السیاسیة عند سید قطب. 

إن القیمة المنھجیة والعملیة للفكرة السیاسیة عند سید قطب ال تقوم بما 
، الذي یقوم على أولویة النص على العقل. بل نمط تفكیره الحنبليفیھا، بل في 

نده في على نص ال عقل فیھ، باستثناء نفسیة التبریر والتطویع البالغي. والنص ع
ال غیر. بحیث نعثر فیھ على صیغة منغلقة نتاج نمط تفكیره نھایة المطاف ھو 

إذ أن دون معاناة الحقیقة. " ولكن بالحق ومغلقة وأیدیولوجیة صرف لشعار "أنا
، وإخضاع النص للعقیدة في كیفیة الخضوع للنصعنده وفیھ تقوم المعاناة الوحیدة 

صنع عقول  تؤدي في نھایة المطاف إال إلى العملیة (السیاسیة). وھذه بدورھا ال
متعجرفة وبصیرة حوالء ووجدان مخرب وتحریف للقیم مع ما یالزمھا 

لفردي واالجتماعي والوطني ابالضرورة من انغالق وتمویت للروح والجسد 
  .والقومي
الجندي بھذا الصدد، ھو تمثیلھ النموذجي للفكرة  أنوریمیز فكر ما ما أ

 لإلسالمالتقلیدیة " األیدیولوجیةیة. بمعنى انھ یبتعد عن الصیغ الالھوتیة السیاس
 فيالفكرة السیاسیة ذّوب السیاسي" مع البقاء ضمن بواعثھ الثقافیة. ذلك یعني انھ ی

الجدل الثقافي والحضاري. ومن ثم یدرجھا ضمن عالم الالھوت االسالمي، أي 
رة الجدلیة والنقدیة ضد " الوجود االسالمي ككل ولكن بمعاییر الفكأسلمةضمن "

 بعض األبعاد على أعماقھاتحتوي في  أنھا. وبالتالي، إسالميكل ما ھو غیر 
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نھایة المطاف جزء من اجترار تجارب الماضي  عمیقة، لكنھا تبقى فيالسلیمة وال
إضافة إلى أنھا تسحب الحاضر صوب  والبقاء ضمن حیز حدودھا الالھوتیة.

راتھ األیدیولوجیة على وقائع التاریخ وحقائقھ. بالشكل الذي یضفي تصو الماضي
فالقضیة الجوھریة التي تقلق أنور الجندي في كل ما كتبھ تتعلق بالكیفیة التي یمكن 

  للمسلمین االحتفاظ بذاتیتھم اإلسالمیة.
إن الحصیلة المترتبة على أفكار أنور الجندي السیاسیة ھو فقدانھا للفكرة  

الفكرة السیاسة تذوب عنده في أمالح التفكیر  نالسیاسیة المستقلة. وذلك ال
الالھوتي. ویجري الحفاظ علیھا ھنا بھیئة قواعد محنطة ال تعدو كونھا رغبات 
"دینیة" ال عالقة تاریخیة وواقعیة لھا بالدولة والنظام السیاسي والفكرة االجتماعیة. 

الالھوتیة التي  أما السبب القائم وراء ھذا األسلوب فھو ھیمنة الرؤیة والذھنیة
تختزل الواقع إلى مجرد عینة للبرھنة على عقائد الدین واإلیمان. األمر الذي یؤدي 
بھا بالضرورة إلى صنع رؤیة سیاسیة من طراز الھوتي. وقد اتخذت عند أنور 
الجندي صیغة الفكرة المنھجیة في نقد وتأسیس األبعاد الثقافیة والحضاریة للفكرة 

منھجھ في بعض جوانبھ من رؤیة علمیة ومالحظات نقدیة السیاسیة. وال یخلو 
عمیقة، لكنھ یدور ضمن نفس تقالید التزمت الالھوتي الذي یجعل من العلم 
والتاریخ والتفكر مجرد أدوات وخدم للعقائد الدینیة. مع ما یترتب علیھ من تالعب 

قدسا. بالوقائع والحقائق والماضي والحاضر بالشكل الذي یجعل المنتقى منھ م
والمقدس ھنا بفضل الدین وعقائده، أي ال عالقة فعلیة لھ بالتاریخ الواقعي. ومن ثم 
االستمرار في الدوران ضمن حلقة جعل التاریخ مقدسا والمقدس تاریخا. وفي ھذه 
الدورة یجري رفع "المبرھن علیھ" إلى مصاف الدین، مع أن الدین بمعاییر 

الوقائع. وحصلت ھذه األخیرة على نسختھا التاریخ ھو ارض األوھام واألحالم و
المتطورة عند محمد باقر الصدر وعلى نسختھا األكثر رقیا وعمقا عند حسن 

  حنفي.
) النموذج األكثر رفعة للفكرة ١٩٧٣-١٩٠٥یمثل مالك بن نبي (بینما 

اإلصالحیة اإلسالمیة الحدیثة، بل یمكن القول، انھ مثل ذروتھا الطارئة. من ھنا 
اغترابھا من الناحیة الظاھریة عن تقالید اإلصالحیة اإلسالمیة التقلیدیة. غربتھا و

ولم یكن ھذا معزوال عن تربیتھ الدنیویة (الفرنسیة) وأسلوبھا في تفكیره وتعبیره، 
إضافة إلى ضعف معارفھ في العلوم الدینیة اإلسالمیة والثقافة اإلسالمیة ككل 

على اثر لھا في كتاباتھ. بل إننا ال نعثر وباألخص في مجالھا النظري. إذ ال نعثر 
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تختفي بصورة تامة عنده على كتاب أو دراسة أو بحث محترف بھذا الصدد. و
كافة المسائل والقضایا واإلشكالیات المیزة للفكر االسالمي في مجال علم الكالم 
والفلسفة والتصوف والفقھ وعلوم الدین، وینطبق ھذا على قضایا الثقافة والحضارة 

ینطبق ھذا على كتابھ (الظاھرة القرآنیة). إضافة لذلك تخلو كتاباتھ اإلسالمیة. و
من اي اثر أو تأمل كبیر أو محترف للفكر النظري االسالمي. أما عدد الشخصیات 
اإلسالمیة التي تتناثر فیما كتبھ فأنھا قلیلة جدا ال تتعدى أسماء معروفة ومشھورة 

لى أن وجودھا في كتاباتھ ال یتعدى االستشھاد مثل الجاحظ وابن خلدون. إضافة إ
بھا باالسم ولیس بالفكرة. ومع ذلك تّمثل مالك بن نبي حقیقة الفكرة اإلصالحیة 
اإلسالمیة ورحیقھا من خالل رفعھا إلى مصاف الفكرة الدنیویة والتاریخیة 
 والمستقبلیة العمیقة دون أن ینفصل في الوقت نفسھ عن روح الثقافة اإلسالمیة
العقالنیة واإلنسانیة واالنتماء الواعي إلیھا. من ھنا تبدو نزعتھ اإلصالحیة كما لو 
أنھا كیان أو حالة طارئة. أما في الواقع فأنھا تجّسد حالة النفي العمیق لمضمون 

  الفكرة اإلصالحیة بوصفھا إصالحا دائما. 
 جنموذ إن الحصیلة النظریة للفكرة السیاسیة عند مالك نبي تكشف عن

. وتعكس في الثقافي باإلسالممصاف ما ادعوه  إلىالمرتقیة  اإلسالمیة لإلصالحیة
اغلب مكوناتھا النظریة تجربة الصعود الثوري والتحرري في "العالم الثالث" 
بشكل عام والعالم االسالمي والعربي بشكل خاص. وبالتالي لم تكن نتاجا تلقائیا 

مر الذي جعلھا محاصرة بمعاییر الفكرة لتطور الفكرة اإلسالمیة السیاسیة. األ
  اإلسالمیة التقلیدیة من جھة، وبمعاییر الفكرة القومیة الدنیویة من جھة أخرى. 

ارتقت األفكار السیاسیة عند حسن حنفي إلى مداھا األوسع واألعمق بینما  
واألكثر تأسیسا بین التیارات اإلسالمیة الحدیثة والمعاصرة. لكنھا لم تستطع 

األوھام الدینیة. بمعنى أنھا  ةیدیولوجیأالعملیة، و ةج من أوھام األیدیولوجیالخرو
ظلت تتراوح من حیث رؤیتھا النظریة والعملیة ضمن تقالید العقل الالھوتي 
والالھوت العقالني. وھو أمر مالزم لھا بالضرورة بسبب مقدماتھا العقائدیة 

عن أن تفكیره ومواقفھ العملیة  الكبرى. وال یغیر من ھذه الحقیقة الشعار المعلن
محكومة بالمبادئ أوال وقبل كل شيء. بمعنى أولویة نظرتھا إلى الواقع والمستقبل 
والبدائل بمعاییر النقد العقلي والعقالني، من خالل إرجاع مضمون العقائد الدینیة 
إلى الواقع كما ھو، وإلى التاریخ الفعلي وإشكاالتھ الحیة، واإلنسان ومشاكلھ، 
والمجتمع وقضایاه، واألمة وھمومھا. وذلك الن األفكار السیاسیة عند حسن حنفي 
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إلى معاناة  ما تكون لم ترتق إلى مصاف الفكرة السیاسیة المنظومة. إذ ھي اقرب
التجربة السیاسیة وتیاراتھا العامة في تاریخ مصر الحدیث. أما محاولة التأسیس 

ن مضمون ومھمات "علم أصول الدین" النظري العمیقة التي وضعھا في رؤیتھ ع
الحدیث، بوصفھ منظومة المبادئ الفكریة للسیاسة العملیة، فأنھا ظلت موازیة 
لألفكار السیاسیة، اي إنھما لم یلتقیا ال بمعاییر الفكرة النظریة وال بقواعد الرؤیة 

لوجیة العملیة. وذلك لما بینھما من فصام تاریخي وثقافي ال یمكن رأبھ بأحكام أیدیو
  صرف. 

إن الحصیلة العامة لتأمل وتحلیل ونقد الفكرة السیاسیة اإلسالمیة الحدیثة 
یكشف عن أنھا لم تصل إلى مستوى الرؤیة المنظومیة. كما أنھا لیست مبنیة على 
أساس العلم السیاسي، وتفتقد إلى رؤیة فلسفیة تاریخیة خاصة ومنھج یوافقھا. 

بن نبي، بوصفھ احد النماذج العلیا للفكرة واالستثناء النسبي ما مثلھ مالك 
اإلصالحیة اإلسالمیة المـتأخرة. فالفكر السیاسي االسالمي الحدیث ظل یتراوح ما 
بین التجارب الفردیة واالنعكاس المباشر لألحداث دون تأمل ودرایة نقدیة. وفي 

لفكرة حصیلتھ ھو مجرد تردید واجترار لتجارب األسالف أو إعادة إنتاج لتیارات ا
االسالمي السیاسیة القدیمة بعد تطعیمھا بتجارب الحداثة الغربیة. وفیما لو جرى 
اختصار التجارب النظریة والعملیة للفكرة اإلسالمیة السیاسیة الحدیثة بھذا الصدد، 

موت الالھوت السیاسي، وضیاع اإلسالم السیاسي، وضعف فأنھا كشفت عن 
وذلك ألنھا مجرد بمختلف نماذجھا، الثقافیة الفكرة اإلصالحیة، وطوباویة الفكرة 

سواء بمعاییر  نسخ باھتة لتجارب أوربیة تسعى لنقدھا من خالل تقلیدھا المقلوب
كل  موجود في علم األوائل (نحن)!الرفض التام أو القبول المبطن على انھ شبیھ و

  التاریخ أسطورة. والحقیقة الوحیدة ھي الخرافة. ذلك یجعل من 
لسیاسیة ا اإلسالمیةالحصیلة العامة لموقف الحركات  حصر أما في حال

(السلفیة والالھوتیة واإلصالحیة  الكبرى األربعةوالفكریة الحدیثة في تیاراتھا 
 ةال تتعدى حدود ثالث والثقافیة) تجاه قضایا البدیل الحضاري االسالمي، فأنھا

یاسیة). وتتمركز تشكل عصب التوتر النظري لمساعیھا العملیة (السمباحث كبرى 
، "والغرب "تناقض اإلسالم، و"موت الحضارة الغربیةھذه المباحث حول قضایا "

". ویختلف ترتیب ھذه القضایا الثالث من حیث االسالمي البدیلضرورة "و
أولویاتھا وطرق التعامل معھا، إال أنھا تصب جمیعا في تیار إبراز الخالف 

اإلسالمیة، وان المستقبل لألخیرة. كما  الجوھري بین الحضارة الغربیة والحضارة
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اي منھا  ھا على أنسیقوم في نظرتھا إلى نفھا بھذا الصدد القاسم المشترك بینأن 
للبرھنة على . ومن ثم السعي حضاریةالفكرة لل الوحید الحق سیاسيھو الممثل ال

أن حركاتھم السیاسیة من حیث الجوھر ھي التجسید الممكن للكینونة التاریخیة 
  . الثقافیة والواجبة للحضارة اإلسالمیة البدیلة

للحضارة اإلسالمیة جزء من إشكالیة الكینونة التاریخیة وقد كانت وما تزال 
الصراع النظري والعملي المتعلق بوعي الذات القومي والثقافي. وذلك الن ھذه 
اإلشكالیة في نھایة المطاف ھي صیغة خاصة، واألكثر أھمیة بالنسبة للوعي 

تنوع واختالف ذلك یعني أن . في التاریخ الحدیث لمنھجي عن الفكرة العربیةا
االجتھادات النظریة االسالمي الحدیثة یعكس مسار الفكرة اإلسالمیة بصدد ھذه 

ى الوعي العربي على مستو الكبرى للعالم الفعلیة لھمومالقضیة وكذلك مشاطرتھا ل
ب، والنصرانیة واإلسالم، وأوربا غر- . وذلك الن إشكالیة الشرقالنظري والعملي

والعالم العربي، والحضارة الغربیة والحضارة اإلسالمیة، ھي درجات في 
المواجھة مع الغرب الكولونیالي من جھة، ونماذج ومستویات في تطور الوعي 
الذاتي. من ھنا حدتھا البارزة في المواجھة واالختالف والتناقض، بوصفھا الصیغة 

ات الثقافي واألسلوب المناسب لتوتیر القوى الذاتیة وتنظیمھا في المتأزمة لوعي الذ
غرب -إشكالیة الشرقالنظر إلى النفس واآلخرین. فقد عكست، على سبیل المثال، 

بقدر واحد ھیمنة الھم الغربي، وذھنیة االنعزال وشعور االغتراب الواقعي عن 
عف أو انعدام وعي . من ھنا ضالتاریخ الذاتي، وضعف الرؤیة النقدیة الذاتیة

ولیس تناقضا  حالة طبیعیةھو االختالف والتباین الحضاري الحقیقة القائلة، بان 
عدائیا. وبالتالي، فان المواجھة الممكنة واالختالف الذي یصل حد التناقض الحاد 
ھو مظھر من مظاھر صیرورة المركزیات الثقافیة. وان عدم إدراك ھذه الحقیقة 

أسیرة مرحلة ع التیارات اإلسالمیة المشار إلیھا أعاله ھو الذي أدى بقاء جمی
عدم تكافؤ العالقة وھذا بدوره نتاج ماضیة وأنماط فكریة ثقافیة نفسیة قدیمة. 

  والشعور المبطن بالنقص.
یمثل سید قطب في مواقفھ الفكریة تجاه إشكالیات الحضارة المعاصرة إذ 

وت الحضارة الغربیة" والتعارض والبدیل االسالمي نموذجا كالسیكیا لثالثیة "م
فھو ینطلق من اعتقاد شخصي وأیدیولوجي التام بینھما وأفضلیة البدیل االسالمي. 

یرتقي إلى مصاف المسلمة القطعیة عما یدعوه بمأساة ودمار الحضارة الغربیة 
وقد شكلت ھذه الخاتمة الواضحة (االوروامریكیة)، ومن ثم موتھا المحتوم. 
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دقة الفكرة الدینیة المتشددة في موقفھا من النفس واآلخرین، والدقیقة وضوح و
بوصفھا ثنائیة الخلل واالغتراب المبطن. بمعنى أن الھّم "الغربي" ظل متحكما فیھا 
من حیث الرؤیة واألسلوب والمنھج. والفرق الظاھري یقوم في مواجھة ما ھو 

ي المباشر أو "غربي" بآخر إسالمي مناقض لھ ومبني على أساس النفي اللفظ
القبول الجزئي بما فیھ بعد صبغھ بكلمات إسالمیة. وفي نھایة المطاف كان البدیل 
ال یخرج عن إطار الرؤیة الدینیة السیاسیة الرادیكالیة المتشددة تجاه النفس 
واآلخرین. بمعنى أنھا تستعید ما ھو "متكامل" في تقالید الفرق الدینیة المتزمتة، 

كمیة مصطلحھا ال غیر. ذلك یعني أنھا بقیت ضمن سیاق التي شكلت فكرة الحا
الالھوت المتزمت وأسلوبھ الخطابي. ومن ثم ال عالقة للفكرة الحضاریة بفكرة 
الحضارة وتاریخھا، والثقافة ومحدداتھا، ومسارھما التاریخي. من ھنا انعدام 

لتراك الرؤیة التاریخیة تجاه النفس والمستقبل، أي انعدام العناصر الضروري 
  وعي الذات الثقافي والحضاري االسالمي أیضا. 

ترتبط الفكرة الحضاریة عند أنور الجندي بمنھجیتھ العامة بوصفھا بینما 
ة، اتخذت في موقفھ من إشكالیات الحضارة والبدیل االسالمي دینی ةالھوتی رؤیة

معنى أنھا ھیئة الترتیب والتنسیق المعقول بین كفتي نقد التغریب واسلمة التعریب. ب
اتخذت الصیغة المنھجیة لنقد مظاھر ومحددات التأثیر الحضاري الغربي، ومن ثم 

  تأسیس البدیل االسالمي في مجال الرؤیة الثقافیة ووعي الذات العربي. 
وترتب على ھذه الرؤیة العقائدیة الضیقة صناعة "جدیدة" لمرجعیات نظریة 

تمویت الروح الثقافي العقلي وعملیة عتیقة لعبت الدور الحاسم في تجمید و
والعقالني واإلنساني في الثقافة والتاریخ االسالمي. وبالتالي استحالة فھم المسار 
التاریخي على حقیقتھ. من ھنا إعادة تمجید األموات في الشخصیات والدول 

في  والعثمانیین واألیوبیین لممالیكواألفكار، مثل القول، باألثر التاریخ الھائل ل
"، بینما تمثلوا ھم رحیق الغزو الجاھلي بمعاییر الغازیة القوى أحالم تحطیم 

تخوین وتجریم اإلسالم الثقافي أو الثقافة اإلسالمیة الكبرى. وبالمقابل نرى 
الشخصیات والتیارات الفكریة والسیاسیة التي صنعت األنوار الفعلیة للروح 

نسانیة في تاریخ اإلسالم وتمجید الثقافي االسالمي، أي إعدام الثقافة العقالنیة واإل
المیت والمتخلف وتقالید النقل والتحجر الفكري وقتل روح العقل النقدي وفكرة 
الحریة. وھو األمر الذي نعثر علیھ في التكرار المتشدد على عداوة التیارات 
الفكریة والسیاسیة الداعیة للحریة والنزعة اإلنسانیة مثل الفالسفة والتفلسف 
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اراتھ وشخصیاتھ، والعداء للروح الصوفي المتسامي، ومحاربة التیارات بمختلف تی
السیاسیة الداعیة للحریة والمساواة والعدل من قرامطة وشیعة وثورات العبید، 
بوصفھا "مؤامرات" ضد اإلسالم، ومحاربة رجال الحریة واإلبداع الحر والنزعة 

  اإلنسانیة في األدب والشعر. 
عقائدیة المحكومة بأولیة النص على العقل، وأولویة لقد أدت ھذه الرؤیة ال

العقائد اإلیمانیة على العقل والتاریخ الفعلي والتجارب الثقافیة الحیة إلى تصویر 
كل ما لھ عالقة بتنویر العقل والضمیر الحي والرؤیة المستقبلیة بوصفھا فكرة 

صرانیة أو غربیة الحریة على أنھا "بدعة" ونتاج "لمؤامرة" أجنبیة (یھودیة أو ن
  أوربیة وما شابھ ذلك). 

إن ھذا الرؤیة العقائدیة التي تمسخ معنى التاریخ الفعلي وتشوه مساره 
الواقعي، تحتوي على خطورة التأھیل الذھني للجبریة العقائدیة والقبول بكل 
الخرافات الجلیلة بعد أن یجري إضفاء طابع اإلسالم الحنبلي علیھا. من ھنا ضعف 

النظري لفكرة الحضارة اإلسالمیة. فھي تتحول في أراء ومواقف أنور  التحدید
الجندي إلى مجرد مجموعة عقائد دینیة الھوتیة ال فرادة فیھا وال إبداع ثقافي ھائل 
كالذي میز بالفعل الحضارة اإلسالمیة؟ وذلك الن إرجاع مضمون الحضارة 

 المادیة الحركة قوامھ ارةللحض كامل مفھوماإلسالمیة وأصالتھا إلى كونھا قدمت "
 صالح إلى وتوجھھ باألخالق المادي التقدمربط و الوقت نفس في والمعنویة

اإلنسانیة" ھي مجرد عبارة عامة، أي صیغة خطابیة یمكن العثور علیھا عند كل 
كاتب كسول من الدرجة العاشرة! والشيء نفسھ ینطبق على فكرتھ القائلة، بان 

 عبادة من االنتقالمبادئ  إلى یستند األصیل التحضر عن ادجدیما مفھو قدم اإلسالم"
 مرحلة إلى البشریة دفع، والحق الواحد هللا عبادة إلى السلطة أشخاصو األوثان

فھو لیس مفھوما جدیدا، كما  ".واألرض السماوات ملكوت في والنظر والذكر الفكر
عن التفكر بالوجود  انھ ال عالقة لھ بماھیة التحضر والمدنیة. والشيء نفسھ یقال

  ولیس بالسماوات واألرض فقط. 
استمدت الفكرة الحضاریة عند مالك بن نبي مصادرھا من فكرتھ بینما 

 اآلخر. بل یمكننا القول، بان كل منھا یكّمل أیضاالسیاسیة، والعكس صحیح 
الفكرة  أنبصورة عضویة، وینطلقان من منھج واحد ورؤیة موحدة. بمعنى 

رة حضاریة، والفكرة الحضاریة ھي فكرة سیاسیة. وكالھما السیاسیة ھي فك
التاریخیة. من  آلفاقھماینطلقان من الواقع التاریخي والتجربة التاریخیة ویؤسسان 
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كل حضارة  أساسھنا یمكن فھم الصیغة المفارقة لبحثھ عن اثر الدین في 
ي في تأسیس االیجاب األخالقيومنشئھا، وفي الوقت نفسھ دعوتھ لكي یكون المبدأ 

والعربي جزء منھ) لیس  واإلسالمي( االفروآسیويالبدائل الحضاریة في العالم 
 اإلسالمیة اإلصالحیةدینیا. ففي ھذه الصیغة المفارقة تنعكس خصوصیة الفكرة 

  ي وجوھریة الفكرة التاریخیة فیھا. بعند مالك بن ن
لة أو ووضع فكرة البدیل الحضاري ضمن ما اسماه بفكرة الطرق الطوی

حرق المراحل القضیة المركزیة لالختیار العملي. بمعنى محاولة الربط بین الرؤیة 
الواقعیة والتجریبیة العقالنیة. فقد كانت محاوالت العالم االسالمي خاصة ومتفاوتة 
في عمقھا بھذا الصدد، النھا لم تكن تستند على نظریة محددة لألھداف والوسائل، 

ھنا انقسامھم إلى من یدعو إلى إعادة واسترجاع وعلى تخطیط للمراحل. من 
الماضي بالرجوع إلیھ، وآخر إلى قطع جمیع الصالت بالماضي. وكالھما على 
خطأ. وذلك الن لكل منھما نموذج جاھز. أنھم یعتقدون بأنھم ینشئون أساسا متینا 

ت للحضارة بكومة من األشیاء المستعارة التي ال تنفع. في حین أن "الحضارة لیس
كومة من األشیاء المتخالفة في النوع، بل ھي كّل، اي مجموع منسجم من األشیاء 

  واألفكار، بصالتھا ومنفعتھا وألقابھا الخاصة وأماكنھا المحددة". 
ویقف العالم االسالمي والعربي أمام ثالثة أنواع متحضرة یمكنھا أن تقدم 

یزي والیاباني. بینما نماذج للتطور في القرن العشرین وھي: الفرنسي واالنجل
تكشف التجربة التاریخیة للعالم االسالمي والعربي بھذا الصدد، انعدام وجود 
صورة ناطقة واضحة عن أنھما اختارا بالفعل نموذجا. وكل ما جرى ویجري یبدو 
كما لو انھ "ینمو تحت تأثیر نموذج غامض فرض علیھما تلقائیا"، بمعنى انعدام 

االسالمي والعربي ال یمكنھ وال یجب علیھ أن یتبع جمیع  االختیار الحر. فالعالم
الدروب والمتعرجات على طوال الطریق الذي سلكھ الغرب، فلیس لدیھ من 
القرون مثل ما كان لنموذجھ، كما یقول مالك بن نبي. وعلیھ توصل إلى استنتاج 

ق التاریخ نھائي بھذا الصدد یقول، بان العالم االسالمي والعربي ملزم "باقتباس طر
المختصرة التي لم تقتبسھا الحضارة الغربیة". أما الصیغة العملیة لبلوغ ذلك فأنھا 
مختلف ومتنوعة ولكنھا ینبغي أن تستند إلى ما اسماه بنظریة اإلنسان والتراب 
والوقت وعناصر االرادة العقالنیة الفعالة في كل من المنھج األخالقي والذوق 

  لمنطق العملي.  الجمالي والفن الصناعي وا
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قد استحكمت فكرة المبادئ وأولویتھا في الموقف من اما عند حسن حنفي ف
الواقع والمستقبل، والمنبثقة بدورھا من مھمة تأصیل "علم أصول الدین" الجدید 
للحضارة بشكل عام والغربیة واإلسالمیة شكل خاص. وكما ھو الحال في فكرتھ 

منظومة فكریة بشكل عام وفلسفیة بشكل خاص السیاسیة، فأننا ال نعثر عنده على 
فیما یتعلق بالحضارة بشكل عام واإلسالمیة بشكل خاص. وبالتالي، فان حصیلة 
أفكاره ومواقفھ وأحكامھ بھذا الصدد تصب ضمن سیاق التوظیف المعاصر 
لمھمات "علم أصول الدین" الذي سعى لتأسیسھ. وھذا بدوره لم یخرج عن حدود 

المخلوط بمعلومات وأحكام أیدیولوجیة. وفي ھذا یكمن الضعف  التأویل السیاسي
 المنھجي لفكر حسن حنفي بصدد الحضارة اإلسالمیة البدیلة.

فالقول على سبیل المثال، بإمكانیة بلورة "حضارة إسالمیة بدیلة" في العالم 
المعاصر من خالل إعادة النظر بعلم أصول الدین، ال یعني في نھایة المطاف 

جاع التاریخ والفكر صوب مرحلة تاریخیة ثقافیة ینبغي تذلیھا. فالحضارة سوى إر
الدینیة (اإلسالمیة) ھي صیغة خاصة تاریخیة وثقافة مناسبة لمرحلة االنتقال من 
الوعي اإلثني الثقافي إلى الوعي الدیني الثقافي. وقد استطاعت أن تصنع إحدى 

نساني وحضارة تناسبھا. وبالتالي، أعمق وأوسع المركزیات الثقافیة في التاریخ اإل
فان البدائل الممكنة ھنا تقوم في تأسیس مرجعیات ثقافیة كبرى، أو ما ادعوه 
بالمرجعیات المتسامیة القادرة على إعادة توحید الفرد والجماعة والمجتمع واألمة 

سي والدولة بمعاییر المستقبل واحتماالتھ العقالنیة عبر نقلھ إلى مرحلة الوعي السیا
االقتصادي. ومن ثم تذلیل كل بقایا الالھوت ومدارسھ وفلسفاتھ وأنماط تفكیره 

"إذا كان للوعي وعقائده. ال أن یجري تخیلھا بمعاییر الرغبات، مثل القول، بأنھ 
األوربي الریادة في القرون الخمسة الماضیة، فقد تكون لنا الریادة في القرون 

في الشرق ثم انتقلت إلى الیونان والرومان القادمة. وكما بدأت الحضارة قدیما 
وأوربا، فقد تعود في عصرنا إلى الشرق من جدید وتكتشف الحضارة اإلسالمیة 

إن ھذه الصیغة وأمثالھا العدیدة المتناثرة في كتابات حسن  رسالتھا نحو الشرق".
رغبات مقبولة ومعقولة، لكنھا غیر إنساني و وأملخلو من طرافة تال حنفي 
أما محاولة بناءھا استنادا إلى قوى الحاضر  بمعاییر الرؤیة النقدیة الفعلیة. مؤسسة

من اإلخوان المسلمین بوصفھم إخوة في هللا، ومن الماركسیین بوصفھم وتوحیدھا 
إخوة في الوطن، ومن الناصریین بوصفھم إخوة في الثورة، ومن اللیبرالیین 

م ال عالقة لھا بالواقع ، فھي مجرد أضغاث أحالبوصفھم إخوة في الحریة
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اإلصالحیة اإلسالمیة والحاضر والمستقبل. كما ال یمكن إنقاذھا بتوحید تراث 
)، ابن تیمیةفقھ ابن خلدون، وتاریخ المعتزلة، ووكالم ابن رشد، (فلسفة  القدیمة

 محمد عبده والكواكبي وإقبال وشریعتي(اإلصالحیة اإلسالمیة المعاصرة وتراث 
)، عمر المختار والمھدیة وعبد الحمید بن بادیس وسید قطبالسنوسیة وثورة و

  . خلطة غریبة ال عالقة لھا بما یمكن دعوتھ بتاریخ المستقبلفھي مجرد 
". عنھا وبدیال الغربیة للحضارة تحدیا مثلت"إن ھذه الخلطة عاجزة عن أن 

 .ةوتلقائی ذاتیةأیدیولوجیة، وذلك الن البدائل الحقیقیة ھي  صیغة فھي مجرد 
إن . بعبارة أخرى، فیھا لما ایمنظوم نفیا بوصفھا سیاقھا ضمن بدیلة فإنھا وبالتالي

ستق مقومات وجودھا بوصفھا حركة تلقائیة من تأمل مسار تلم  ةالحضاری ةالفكر
الرؤیة الفلسفیة للحضارة اإلسالمیة وتاریخھا الفعلي، وال من تأمل الحالة التاریخیة 

بلي للبدائل في العالم العربي. بعبارة أخرى، انھ، كما ھو الفعلیة واالحتمال المستق
 ضمن حرة تأویلھا، ولیس بتجارب یجري بعقائد محكومالحال في فكرتھ السیاسیة، 

  االقتصادي. السیاسي الوعي إلى الثقافي الدیني الوعي من االنتقال سیاق
 ***  

الحضارة في موقفھا من  األساسیة اإلسالمیةالصفة العامة للتیارات  إن
رغم تباینھا في األسلوب والرؤیة والفكرة الحضاریة والبدیل الحضاري، تشترك، 

. بمعنى أن االجتھاد فیھ من طینة اآلخروالتفسیر والتأسیس، بكونھا یكمل احدھا 
واحدة. وفي حصیلتھا التاریخیة تمثل رد فعل على النكوص الحضاري االسالمي 

نوعیة االنقالب في تمثل التاریخ الفكري  وانعدام مبادرتھ التاریخیة. من ھنا
العربي نفسھ ونتائجھ بالشكل الذي یجعلھ حلقة منفیة في فكرة البدائل. ومن الممن 
رؤیة ذلك على مستوى ونوعیة االختالف بینھا وبین فكرة اإلعجاب المتسامي 

حتى الذي طبع  األمربالعقالنیة األوربیة في بدایة عصر النھضة العربیة الحدیثة.  
نقدیة وعقلیة بطابع التھافت في اآلراء الجازمة، واألحكام االنتقائیة، وتشابھ  أكثرھا

المواقف بسبب غلبة النظرة الالھوتیة والدینیة "للحضارة الغربیة" بمعزل عن 
مراحل وطبیعة التطور التاریخي "للغرب" نفسھ والعالمي ككل. وھذا بدوره یعكس 

ي والثقافي التي تعتقد بان النواقص الفعلیة في حالة من حاالت االغتراب العقل
ال  بمعنى أنھا"الحضارة الغربیة" دلیال على فشلھا وغروبھا وزوالھا وموتھا. 

التجارب  إحدىالحقیقة القائلة، بان "الحضارة الغربیة" ھي مجرد  إدراكتستطیع 
مي ومنطق في مسار بنفس قانون التاریخ العال محكومة وأنھا. اإلنسانیةالتاریخیة 
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االنتقال من حالة ثقافیة الثقافة الذاتي. وبالتالي، فان كل ما فیھا ھو مظاھر لحاالت 
  ولیس بسبب عناصرھا "الغربیة".  أخرى إلى

ھذه الحصیلة الفكریة وأمثالھا الممیزة لجمیع التیارات اإلسالمیة   إن ھذه
في عدم المعاصرة بصدد قضیة الحضارة والموقف من الغرب األوربي تقوم 

غرب بوصفھا إشكالیة الوجود التاریخي -الخروج من ثنائیة الشرقاستطاعتھا 
الدینیة.  أووالثقافي لألمم. ومن ثم لم تستطع التحرر من ثقل الذھنیة الالھوتیة 

معرضة للتذبذب. مما  ،ظلت رغم بعض انجازاتھا النظریة العمیقةوبالتالي، 
باألحداث أكثر مما ھي نتاج رؤیة فلسفیة  المتأثر أویعكس طابعھا التأملي العابر 

وذلك الن ما یسمى  منطقیة وتاریخیة عمیقة ومستقلة من حیث تأسیسھا الذاتي.
بالرجوع إلى حقیقة "الحضارة اإلسالمیة" ھو مجرد نفخ في رماد أو وھم جدید. 
ولیس مصادفة أن ال نعثر في الفكر االسالمي الحدیث المھموم بفكرة الحضارة 

ع الحضاري والحضارة اإلسالمیة، على دراسة محترفة حول فلسفة والصرا
الحضارة اإلسالمیة. أما األبحاث التاریخیة عنھا ففي اغلبھا مجرد تجمیع 
واستعراض لكتابات القدماء. بمعنى أنھا تفتقد إلى الرؤیة المنطقیة وفلسفة التاریخ 

إن البدائل اإلسالمیة ا الثقافي وفلسفة الحضارة بالمعنى الدقیق لھذه الكلمة. أم
تعكس مستوى وعیھا ، فأنھا بصدد قضیة الصراع الحضاري والبدائل الحضاریة

. ھمواجھة النفس وجھا لوج فنونالنظري والعملي الذاتي. وھو وعي لم یتقن بعد 
ومازالت ھذه الصفة طاغیة على الثقافة العربیة ككل. أنھا لم تتقن بعد صیاغة 

ذه األخیرة فقط یمكن للروح االجتماعي بكافة تیاراتھ أن حدودھا العقالنیة. في ھ
یبدع ما ھو مناسب إلنقاذ العالم العربي من سقوطھ في ھوة الالعقالنیة التي آلت 
إلیھا الرادیكالیة السیاسیة. بمعنى عدم قدرتھا على تأسیس وصنع كیانھا الحضاري 

لھا  ةمة ثقافیصنع الكیان الحضاري یفترض تأسیس منظووذلك الن المستقل. 
ھداف النھائیة المعلنة األبین  البارز التناقض. من ھنا یمكن فھم مرجعیاتھا الكبرى

طوباویة . كما نعثر علیھا في وكیفیة استیعابھا للمھمات العملیة (السیاسیة) الراھنة
، الحلول والبدائل المحكومة في اغلبھا بقیم أیدیولوجیة صرف ومفاھیم الھوتیة

مما یضع متذبذبة بین الماضي والمستقبل فقط. المعذبة والومانسیة روفي نوعیة ال
من تاریخ العقالنیة والالعقالنیة العربیة من اجل تجنب  ةمھمة الرؤیة النقدیبدوره 

  .قرن آخر من المجھول الثقافي
  ***   ***   ***  
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  نهاية ا��يديولوجية وأزمة البدائل :ثامن الباب ال

  

ا اا  :ولات اا و  وا   

  
لتیار العقل�ي أم�ام العربیة" بمختلف مدارسھا ومشاربھا ا العقالنیة"لقد تركت 

أو بصورة أدق، أنھا لم تفرض علیھ ثقل موضوعاتھا، ألنھا لم تفلح  ،مفترق طرق
في تأسیس محاور جدلھا وملفات تفلسفھا. فقد كانت ھي نفس�ھا ف�ي ط�ور التك�وین، 

لص بعد من اغتراب الروح والجسد. لكنھا استطاعت أن تضع في تجاربھا ولم تتخ
قیمة البحث عن عما یمكنھ أن یك�ون منھج�ا ف�ي الدراس�ة والتعل�یم. ذل�ك یعن�ي أنھ�ا 
أرادت أن تؤسس لعقالنیة التربیة ال عقالنیة التفلسف. وھي نتیجة طبیعیة من حیث 

ع�ن الت�اریخ كلم�ا حاول�ت االقت�راب  الثقافیة. لھ�ذا ظل�ت بعی�دة -مقدماتھا التاریخیة 
منھ. بینما التاریخ ھو محك وعي الذات الحقیقي. الن تناولھ الفعلي بمعاییر الفلسفة 
ومنظومة الفكر تجعلھ بالضرورة موضوعا لتأمل الذات العص�ریة. وبالت�الي إب�داع 

ة ف�ي الوحدة الحیة للمكونات الثقافیة والقومیة، باعتباره أس�لوب العقالنی�ة المعاص�ر
  تأسیس العقل وتأصیل جذوره المعرفیة العلمیة والعملیة.

فإذا كانت العقالنیة في اإلطار العام ھي التمثل المتنوع للمب�دأ القائ�ل بأولوی�ة 
وجوھریة العقل في العم والعمل، فان ذلك ال یجعل منھا بالض�رورة الملج�أ الوحی�د 

استقطاب طاقة الق�وة البش�ریة  للعقل. لكنھا تظل قادرة، بفعل موقع العقل فیھا، على
ومحورتھا حول قضایاھا باعتبارھا نتائج إبداعھا الخ�اص. وبالت�الي یفس�ح المج�ال 
دوما أمام تثویر نزوعھا النقدي، أي معالم اجتھادھا الدائم. ذلك یعني أنھا تجعل من 
 حریة اإلبداع واالجتھاد األسلوب "الشرعي" لكل ببدیل ال یلغي غایاتھ�ا اإلنس�انیة.

بھذا تص�بح الق�وة الوحی�دة الق�ادرة عل�ى أن تؤس�س عملی�ا لمنظوم�ة المب�ادئ والق�یم 
العقالنیة في كافة نواحي الحیاة االجتماعیة. وذلك ألنھا ال تفرض قی�ودا عل�ى غی�ر 
"قیود" العقل لذاتھ. بمعنى أن نقدھا الذاتي ھو أسلوب وجودھا الدائم. وذلك ألنھا ال 
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تاریخی�ة غی�ر مرجعیتھ�ا الذاتی�ة. فھ�ي ال تحص�ر تقر م�ن حی�ث الج�وھر بمرجعی�ة 
نفسھا بین النفي واإلثبات والسلب واإلیجاب، وال تضع حج�را تفت�رض ف�ي عثرت�ھ 

  فضیلة!
إن ھ��ذه المكون��ات (والص��فات) الت��ي تؤس��س لحقیق��ة العقالنی��ة ھ��ي الص��یغة 
األقرب إلى المثال الواجب. لقد عبّ�رت، أن أمك�ن الق�ول، ع�ن المس�ار الواج�ب ف�ي 

عقالنیة. وبغض النظر عما تكتنف ھذه العبارة من خشونة منطقیة، إال أنھ�ا تش�یر ال
في مباحثھا إلى التناقض الواقعي بین المكونات الثقافیة والقومیة للعقالنی�ة العربی�ة. 
وھو تناقض نعثر على ص�داه العمی�ق واس�تثارتھ الملتھب�ة ف�ي الموق�ف م�ن الت�راث 

  جتماعي والسیاسي والثقافي المعاصر.وقضایا وعي الذات وقضیا البدیل اال
فقد كان المسار الواجب للعقالنیة ھو الفرضیة األكثر تعقیدا للعقالنیة نفس�ھا. 
ألنھ یضع في كّل واحد أمورا یصعب تقبلھا بسھولة. فالمسار ال یفترض العقالنیة، 

ل�ذلك كما أنھا ال تستطیع أن تكون واجبا، ألنھا لیست الملجأ الوحی�د للعق�ل. إض�افة 
ال یمكن فرض الواجب على العقالنی�ة ألنھ�ا ھ�ي نفس�ھا تفت�رض ف�ي وجودھ�ا أح�د 
نماذجھ. ذلك یعني أن فرض الواجب على العقالنیة في مسارھا یعني ف�رض قی�ودا 
علیھا وتصویرھا على أنھا فض�یلة. وإذا ك�ان ھ�ذا یتن�اقض ف�ي مظھ�ره م�ع الفك�رة 

ی��ود العق��ل لذات��ھ، ف��ان ھ��ذا التن��اقض القائل��ة، ب��ان العقالنی��ة ال تفت��رض قی��ودا غی��ر ق
یزول حالما یجري التطرق إلى واق�ع ومث�ال العقالنی�ة العربی�ة م�ن حی�ث مكوناتھ�ا 

  الثقافیة والقومیة. 
فقد جرى تكوین الذات العربیة من خالل صھرھا الثقافي. كما جرى تبلورھا 

تدل من حیث الثقافي من خالل قومیتھا اللغویة والدینیة. مما أدى إلى صنع نمط مع
مكوناتھ القومیة والثقافیة حدد على الدوام مسار وطبیعة الوج�ود العرب�ي ف�ي تراث�ھ 
وعناص��ر وعی��ھ ال��ذاتي. فالقومی��ة العربی��ة ھ��ي قومی��ة ثقافی��ة. أنھ��ا لیس��ت عرقی��ة 

طبائعھ��ا وتطبعھ�ا. مم�ا جعلھ�ا ق�ادرة عل�ى احت��واء ف�ي األص�ل. وم�ن ث�م ال عرقی�ة 
ن االنتم�اء ال�دیني ھ�و معی�ار "القومی�ة". أم�ا ف�ي اتباع مختلف األدیان ف�ي وق�ت ك�ا

انتمائھ��ا ال��دیني، فق��د كان��ت إس��المیة ال��روح. بمعن��ى أنھ��ا احت��وت بالض��رورة عل��ى 
مكونات األنا العربی�ة ف�ي قرآنھ�ا وس�نتھا، أي ف�ي وحیھ�ا الكت�ابي وتقویمھ�ا األدب�ي 

  .والسلوكي
طوی��ل م��ن وش��كلت ھ��ذه الوح��دة ب��ین الق��ومي والثق��افي، الت��ي ص��نعھا ت��اریخ 

اض��طراب الخالف��ة ف��ي خالفاتھ��ا، الخلفی��ة الت��ي داعب��ت عل��ى ال��دوام خی��ال مب��دعي 
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الثقافة العربیة على دعم انتماءھا الذاتي لعروبتھا. وھي ظاھرة یمكن العث�ور عل�ى 
مالمحھا العامة والظاھریة في الردود التي میزت أولئك الذین ھ�اجموا "الش�عوبیة" 

یر أن ھذه الخالفات ظلت جزءا من ص�یرورة األن�ا غ .ومواقفھا السلبیة من العرب
اإلسالمیة العربیة، كم�ا ھ�و الح�ال بالنس�بة لص�یرورة األن�ا اإلس�المیة عن�د ش�عوب 

  وأقوام الخالفة آنذاك.
فقد أدى اإلسالم ھنا دوره الثقافي، باعتباره الرابط الروحي والعقائدي، الذي 

ختزل���ت مرحل���ة الخالف���ة ف���ي ص���نع عل���ى مث���ال وحدانیت���ھ واحدی���ة الثقاف���ة. لھ���ذا ا
"عربیتھ��ا" فعالی��ة الع��رب "الجاھلی��ة" م��ن خ��الل تھش��یم األس��س العلمی��ة والعملی��ة 

أي أنھ��ا أذاب��ت إمكانی��ات الوج��ود العقل��ي  ،وص��ھرھا ف��ي مع��الم ال��روح اإلس��المي
للعرب في ط�رق ومن�اھج الف�رق اإلس�المیة، وم�ن ث�م س�اھم ف�ي بل�ورة ع�الم الفك�ر 

  الثقافیة. العقلي اإلسالمي وذھنیتھ 
وأدت ھ��ذه العملی��ة إل��ى تثل��یم ح��دّة األن��ا القومی��ة، الت��ي ل��م تس��تطع العنجھی��ة 
األمویة أن تقف أمامھ�ا وأم�ام تی�ار ال�روح اإلس�المي الص�اعد. ف�إذا ك�ان المخ�اض 
الفك��ري یج��ري ف��ي لغ��ة الع��رب، ف��ان تأسیس��ھ النظ��ري ج��رى ف��ي عب��ارات ال��روح 

فرق اإلسالم األول�ى. فق�د ق�دمت ف�ي  اإلسالمي. وھي ظاھرة نعثر علیھا بجالء في
نماذجھا الصیغة األولیة لحل معضلة القومي والثقافي في إطار الكینون�ة اإلس�المیة 
على أنھا أمة. وبذلك تكون قد مھدت إلبداع ثقافة الوح�دة الجدی�دة م�ن خ�الل إب�راز 
ھویة المطل�ق الوح�داني عل�ى ان�ھ ك�ائن اإلیم�ان الح�ق والس�عي لتجس�یده ف�ي الق�ول 

الفع��ل، باعتبارھم��ا معی��ار اإلیم��ان. وتح��ول اإلیم��ان إل��ى معی��ار الرؤی��ة المتعمق��ة و
مة. فھي العملیة التي الزمت تحول العقلیة والروحیة لالنا اإلسالمیة في انتمائھا لأل

القبیلة إلى جماعة والقومیة إلى أمة (إسالمیة) ورفعتھما كالھما (الجماعة واألم�ة) 
  عیة الروحیة.إلى مصاف المرجعیة االجتما

إن ھذه المقدمة العربیة في وح�دة الثق�افي والق�ومي، الت�ي س�اھمت ف�ي ص�نع 
المكونات الضروریة للحضارة، لم تصاب بعط�ب كام�ل، بم�ا ف�ي ذل�ك ف�ي مراح�ل 
غیاب فعالیتھا أثناء السیطرة التركیة. فقد أبق�ت ھ�ذه الس�یطرة عل�ى ھالمی�ة الوح�دة 

االجتم�اعي والروح�ي والثق�افي. لق�د ظل�ت  اإلسالمیة، لكنھ�ا أفرغتھ�ا م�ن محتواھ�ا
عائمة في سماء األیدیولوجیات القومی�ة المقنّع�ة. لھ�ذا ل�م یك�ن بإمكانھ�ا إب�داع ثقاف�ة 
بالمعنى الدقیق والسلیم للكلمة. لق�د أدى ذل�ك إل�ى اض�محالل المكون�ات العربی�ة ف�ي 
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ك بفع��ل الثقاف��ة اإلس��المیة وتحولھ��ا إل��ى قی��ود مكبل��ة لك��ل انط��الق ثق��افي ح��ي. وذل��
  تحولھا التدریجي إلى مذھبیة میتة ومؤسسات خاضعة لالستبداد المركزي. 

فق��د أدى توس��ع وترس��خ الس��یطرة التركی��ة إل��ى إف��راغ الثقاف��ة العربی��ة م��ن 
لبسھا لباس االنتماء اإلسالمي الفارغ. وھو تناقض كان البد لھ أمحتواھا الخاص، و

واس�تعادة روح اإلس�الم الح�ق، من أن تصطدم بھ كل حركة فعلیة تس�عى الس�تثارة 
یس��تلزم أو اس��تعادة عروب��ة الخالف��ة كنظ��ام دولت��ي للع��رب. وذل��ك ألنھم��ا كالھم��ا 

بالض��رورة رجوع��ا إل��ى مص��ادر الثقاف��ة اإلس��المیة ومرجعیاتھ��ا الكب��رى، أي إل��ى 
نصوصھا وتقالیدھا العربیة اإلسالمیة. وھو رج�وع یص�طدم بالض�رورة بمعوق�ات 

طاع الثقافي العربي بحد ذاتھ لم یكن نتاجا لھیمن�ة "اإلس�الم سیاسیة. وذلك الن االنق
الترك��ي"، بوص��فھ أیدیولوجی��ة االس��تبداد العس��كري، ب��ل وبفع��ل االنقط��اع الم��دمر 

  للدولة العربیة المركزیة (الموحدة).
می�ز األیدیولوجی�ة التركی�ة  متزمتافقد كان "اإلسالم التركي" إسالما جھوال و

رة. إذ لم یكن ھذا اإلسالم قومیا بالمعنى المعاصر، م�ع في مراحل سیطرتھا المتأخ
انھ تأثر بھا إلى درجة كبیرة جدا. مما جعل منھ أیدیولوجیة منافیة بطبیعتھا لحقیق�ة 
اإلسالم ورؤیتھ الثقافیة لماھیة الجماعة واألمة. وھو س�بب انح�الل الثقاف�ة اإلس�الم 

لوح�دة الب�داوة التركی�ة والمك�ر  زمن الس�یطرة العثمانی�ة. فق�د كان�ت العثمانی�ة نتاج�ا
البیزنط���ي. مم���ا أدى بھ���ا إل���ى إھم���ال ق���یم الثقاف���ات الكب���رى (الیونانی���ة والعربی���ة 
والفارسیة). وفي ھذا أیضا یكمن سر ع�داوتھا النفس�یة لش�عوب المنطق�ة كك�ل، بم�ا 
في ذلك في الزمن المعاصر. فقد أقفلت على نفسھا رتاج االنغالق القومي و"م�آثر" 

ھ الزائفة، بینما أبق�ت عل�ى نواف�ذھا مفتوح�ة م�ن خ�الل ش�یوخ ال�دین. وق�د انتصارات
اھلك ذلك في آن واحد قوة االجتھ�اد المنھوك�ة وروح اإلس�الم الثق�افي. وھ�ي نت�ائج 
تكش��فت بكاملھ��ا ف��ي الس��لوك السیاس��ي للعثمانی��ة المت��أخرة تج��اه الع��الم العرب��ي عن��د 

  العشرین. –تخوم القرن التاسع عشر 
بدأت تتبلور إمكانیة االس�تقالل السیاس�ي للع�الم العرب�ي، أي رم�ي  لھذا حالما

حراش��ف أیدیولوجی��ة اإلس��الم الترك��ي، ف��ان الرج��وع إل��ى الماض��ي وتأم��ل ال��ذات 
ص�بح الرج�وع إل�ى أاجتمعا بالضرورة في مواجھة وعي الذات القومي والثقافي. و

نفس�یة الماضي أسلوب تثبیت وتعمیق وع�ي ال�ذات. وم�ن الص�عب حص�ر ذل�ك ف�ي 
التع��ویض الت��ي رافق��ت س��بات الق��رون الخمس��ة لل��ذات العربی��ة الموح��دة، إال أنھ��ا 
احتوت علیھا بالقدر الذي كان یؤجج في الوعي التاریخي حماس التحدي للمس�تقبل 
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المجھول. لھذا حدد الرجوع إلى الماضي بالض�رورة اس�تنھاض الق�در الممك�ن م�ن 
  عقالنیة التراث. 

في حمیة االستعالء التاریخي عل�ى الت�اریخ ال�واقعي. وتبلورت ھذه العقالنیة 
بمعنى تضخیم وعي الذات المعاصرة على أرضیة خوائھا السیاس�ي والثق�افي. ول�م 
یكن ھذا الواقع الحافز الوحید وراء عقالنیة المواقف من الت�اریخ والت�راث، بمعن�ى 

اعیھ ص�نع استثارتھما بالصیغة التي یمكنھا خدمة مھم�ات الفع�ل المتس�امي ف�ي مس�
النظام العربي الجدید بحی�ث یص�بح ب�دیال واس�تمرارا  وتح�دیا لل�نظم الت�ي ص�نعتھا 

  حضارات الماضي والقرنین التاسع عشر والعشرین األوربیین.
فق��د ك��ان للعقالنی��ة أیض��ا تقالی��دھا الخاص��ة ف��ي الت��راث العرب��ي اإلس��المي. 

رب تاریخی�ة وفكری�ة وبالتالي ارثھا العریق في التراث. فقد كانت ھي حص�یلة تج�ا
ھائل��ة. وإذا ك��ان م��ن الص��عب حص��رھا بمرحل��ة دون أخ��رى، ف��ان ذل��ك ال ینف��ي 
تبلورھ��ا الت��اریخي األول بوص��فھا منظوم��ة تلقائی��ة ارت��بط نش��وءھا وتطورھ��ا م��ع 
نش��وء وتط��ور الدول��ة المركزی��ة للع��رب المس��لمین. حقیق��ة أن ذل��ك ال ینف��ي تض��من 

 –ر العقالنی�ة، رغ�م أن التوحی�د االجتم�اعي الوحدانیة اإلسالمیة بحد ذاتھ�ا العناص�
الت���اریخي ھ���و خط���وة إل���ى األم���ام مقارن���ة بالتجزئ���ة بغ���ض النظ���ر ع���ن غطائ���ھ 
األی��دیولوجي. وإذا ك��ان ھ��ذا االفت��راض یثی��ر التباس��ا ج��دیا ف��ي حال��ة امتحان��ھ أم��ام 
تجارب "التوحید االستبدادي"، إال انھ یظ�ل افتراض�ا ل�ھ قیمت�ھ الم�ؤثرة ف�ي ال�وعي 

ي المعاص��ر، بفع��ل م��ا للتوحی��د العرب��ي اإلس��المي األول م��ن أث��ر ش��امل ف��ي العرب��
  الكینونة الثقافیة للعرب أنفسھم.

فقد كانت ھذه الكینونة وثیقة االرتباط ببنیة الفكر والتفكیر العقلي اإلس�المي، 
أي بالصیغة التي رافقت تكون قضایاه ومعضالتھ وحلولھ. مما أعطى لھا أصالتھا، 

اییرھ��ا وتقییمھ��ا وكلماتھ��ا وح��ددت لدرج��ة كبی��رة ص��یغ تفكیرھ��ا الت��ي طبع��ت مع
وممارس��تھا االجتماعی��ة. ونعث��ر عل��ى ذل��ك ف��ي تع��دد مدارس��ھا وفرقھ��ا واختالفاتھ��ا 

ش�عریة، وّس�نة أالعلمیة والعملیة من خوارج ومرجئة، وجبریة وقدری�ة، ومعتزل�ة و
ن��ت ھ��ذه وش��یعة. وھ��و تع��دد تك��ون ف��ي مج��رى تف��تح مص��ادرھا المش��تركة. فق��د كا

المص��ادر أیض��ا الخلفی��ة الت��ي نم��ت علیھ��ا وح��دة الص��راعات واالختالف��ات وتن��وع 
الفرق. وھو صراع واختالف احتوى بذاتھ على عناصر الوعي العقالني المتعمقة، 
التي أسست بمجموعھا ثقاف�ة الح�دود، باعتبارھ�ا الثقاف�ة الممی�زة لع�الم اإلس�الم ف�ي 

  عصور ازدھاره. 
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بدعھا التط�ور الت�اریخي للخالف�ة ال تتط�ابق م�ع ص�یرورة إن العقالنیة التي أ
تفكیرھا العقلي. لكنھا تحتوي علیھ بوص�فھ المقدم�ة الض�رورة للعقالنی�ة، الت�ي ھ�ي 
لیست كیانا مستقال بذاتھ. كما أنھا لیست الملج�أ الوحی�د للعق�ل. إال أنھ�ا ملج�أ الفع�ل 

خالقی��ة. وھ��ي مكون��ات المتس��امي ف��ي منظومیت��ھ المرن��ة وواقعیت��ھ االجتماعی��ة واأل
تشكل معالمھا الثابتة، الت�ي لھ�ا أص�ولھا المتمی�زة ف�ي ثقاف�ة اإلس�الم األول�ى، أو م�ا 

  أسمیتھ بثقافة الحدود، باعتبارھا ثقافة الوسط واالعتدال.
غی��ر أن ذل��ك ال یعن��ي تض��من اإلس��الم إیاھ��ا عل��ى ھیئ��ة عناص��ر غی��ر قابل��ة 

لیھا بوصفھا عناص�ر ربط�ت تاریخی�ا للتغیر والتحور، بقدر ما یعني ذلك احتواء ع
حق��ائق االنتم��اء للوحدانی��ة وص��یغ تحقیقھ��ا ال��واقعي، مث��ل وح��دة ال��دیني والت��اریخي 
بالقدر الذي یعني عدم امتالك الدین للتاریخ، كما تجسد ذلك في وحدة الدین وال�دنیا 
 والدیني والدنیوي. فقد احت�وت ھ�ذه الوح�دة ف�ي واقعیتھ�ا وفاعلیتھ�ا وأثرھ�ا الالح�ق

على معالم االعتدال، ألنھا سعت إلى ربط ما ینبغي ربطھ باعتباره واجبا ونموذجا 
امثل كما ھو جلي في ربط الدنیا ب�اآلخرة، والظ�اھر بالب�اطن، واإللھ�ي باإلنس�اني، 
والنص باالجتھاد. وبمجموعھا ھي مكونات لعالقة الدیني والدنیوي كما نعثر عل�ى 

  لفكر اإلسالمي ككل.نماذجھا األكثر رقیا في منظومات ا
فالعقالنیة یبدعھا الفكر ال الممارسة. الن العمل في مجرى ممارساتھ الیومیة 
یكشف عما في الفكر من قدرة على التنظیم والترتیب والنقد والمعارضة. انھ یشذب 
ممارساتھ لكي یصوغ استنادا إلیھا حدودھا الجدی�دة، كم�ا ھ�و جل�ي ف�ي نف�ي الغل�و، 

لغالة من دائرة اإلس�الم. وعب�ر ذل�ك لس�عي ل�ربط العق�ل بالنق�ل بما في ذلك إخراج ا
  وتأسیس فضیلة العدل واالعتدال والوسط، بوصفھا التجلي الملموس للعقالنیة. 

وھي ممارسة لم تكن على الدوام سلیمة، بما في ذلك من حیث انعكاس�ھا ف�ي 
مص�الح منظومات العقائد وصراع الف�رق. إذ ل�م یك�ن ھ�ذه اإلخ�راج مع�زوال ع�ن ال

السیاسیة واحتراب القوى االجتماعیة ونفسیة المذاھب الضیقة ومع ذلك اس�تطاعت 
الثقاف��ة اإلس��المیة أن تتجن��ب اإللص��اق الس��ریع والمفتع��ل لوص��مة الغل��و م��ن قل��وب 
ونفس��یات والس��ن قواھ��ا المتص��ارعة م��ن خ��الل بل��ورة مفھ��وم وممارس��ة ومؤسس��ة 

رق "تجانس��ا" ف��ي الغل��و العقائ��دي اإلجم��اع، إال ف��ي الح��االت الت��ي بلغ��ت فیھ��ا الف��
واالجتم���اعي والسیاس���ي. وھ���ي ظ���اھرة یكش���ف الت���اریخ ع���ن ج���دواھا العملی���ة 
واألخالقی��ة، وم��ن ث��م عقالنیتھ��ا الراس��خة. وذل��ك بفع��ل محاوالتھ��ا قط��ع داب��ر الغل��و 
والتطرف. إذ لم یكن الغلو في الواقع سوى التطرف الجذري (الرادیكالي). ومن ثم 
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خراج الغالة من دائرة اإلسالم كان یشیر بحد ذات�ھ إل�ى عقالنی�ة فان اإلجماع على إ
الممارسة نفسھا وعقالنی�ة اس�تیعابھا لمنط�ق الوح�دة وص�راعاتھا. ف�الغلو ال یص�نع 

  وحدة.
لك�ن ھ�ذه التقالی�د العقالنی��ة، الت�ي تمثل�ت ب�ذاتھا عناص��ر الفع�ل المتس�امي ف��ي 

جتماعیة واألخالقیة، لم تك�ن المنظومات المرنة وتصوراتھا وأحكامھا الواقعیة واال
قادرة بحد ذاتھا على أن تكون المصدر الوحید لما أسمیتھ بوحدة الرج�وع للماض�ي 

  وتأمل النفس. 
إال أن إدراك ضرورة ھذه الوحدة ك�ان یتض�من ف�ي بدای�ة الق�رن (العش�رین) 

ي. على النموذج األكثر عقالنیة إلزالة تناقض القومي والثقافي بالنسبة للعالم العرب�
بمعنى أسلوب التمثل الجدید للعقالنی�ة، والرؤی�ة العقالنی�ة ل�ذاتھا. وم�ن ث�م الرج�وع 
إل��ى الت��اریخ الموح��د، وبالت��الي إدراك وح��دة الت��اریخ العرب��ي ف��ي كلیت��ھ عل��ى ان��ھ 
المقدمة الضروریة لوعي الذات. وھ�و فع�ل تس�امى ف�ي منظومت�ھ المرن�ة وواقعیت�ھ 

اك األنا التاریخیة، باعتبارھا كیان�ا ثقافی�ا، أو االجتماعیة واألخالقیة مع مھمات إدر
تأم��ل األن��ا الثقافی��ة باعتبارھ��ا التعبی��ر الت��اریخي ع��ن واقعی��ة ق��دراتھا العقلی��ة. وق��د 
استلزم ذلك بالضرورة تأمل جذورھا وأفعالھا، أي رؤیة حقائق وجودھ�ا وأص�ولھا 

  وإمكانیاتھا. 
ذات، بوص��فھ وف��ي مج��رى ھ��ذه العلمی��ة ب��رزت بالض��رورة مھم��ة وع��ي ال��

التعبی��ر اللطی��ف ع��ن خش��ونة األزم��ة ومحاول��ة ت��ذلیلھا. وھ��ي مھم��ة افترض��ت ف��ي 
حدس��ھا للغای��ات تمرس��ھا المری��ر ف��ي مح��اوالت ومھ��اترات الخ��روج م��ن "ق��درھا 

  المحتوم"، أو مأزق وجودھا الخاص.
وأدى توجی��ھ ھ��ذه المح��اوالت ف��ي مس��ار العقالنی��ة إل��ى تعمی��ق وع��ي ال��ذات. 

ي ھذه العملیة إدراك موقع وفاعلیة ووحدة العناصر الجوھریة وذلك ألنھ یفترض ف
في الوعي االجتم�اعي والسیاس�ي واألخالق�ي والحق�وقي، وب�األخص رؤی�ة الوج�ود 
الثقافي للذات التاریخیة. ومن ثم إعادة لضم وحدتھ المنحلّة في نسیج إبداعھ ال�دائم. 

ق والمعن�ى، وللحری�ة مما یؤدي بھ بالضرورة إل�ى بل�وغ ع�روة تمثل�ھ الحقیق�ي للح�
واالستقالل. وھي مكونات كان البد منھا، والتي الزمت صیرورة العقالنیة الواعیة 

تباعھ��ا ھیئ��ة االس��تقالل الت��ام، باعتب��اره نعم��ة أل��ذاتھا كنظ��ام. مم��ا یعط��ي لممثلیھ��ا و
مطلقة. بمعنى تحولھا إلى مرجعیة كبرى لما یمكن دعوتھ باالختمار ال�ذاتي ال�دائم. 

إل��ى قط��ع التقلی��د واالس��تالب ومش��اعر االعت��زاز المزی��ف بالخض��وع مم��ا ی��ؤدي 
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والدونیة، أي ك�ل م�ا یس�تثیر بذات�ھ طاق�ة االس�تلھام ال�دائم لوحی�ھ الخ�اص ومعرفت�ھ 
الخاصة ومشاعره الخاصة وأسالیب تحسسھ وتذوقھ. باختصار ك�ل م�ا ال یثی�ر ف�ي 

حقیق�ة العقالنی�ة ف��ي  ذات�ھ ازدواجی�ة المقارن�ة األحادی�ة بمث�ال غی�ر ذات�ھ. وذل�ك الن
في تحویلھ إلى مرجعیة متس�امیة. أنھ�ا  شيءموقفھا من التراث تقوم أوال وقبل كل 

تستلزم نف�ي االس�تعالء الم�ذھبي والنزع�ة النفعی�ة المباش�رة تج�اه الماض�ي وثم�اره، 
وان تفترض بینھا وبینھ صلة الوجود م�ن خ�الل البرھن�ة عل�ى أنھ�ا نفس�ھا نفی�ا ل�ھ. 

راث من كیان بذاتھ لذاتھ إلى كیان ب�ذاتنا ل�ذاتنا، عب�ر تحویل�ھ إل�ى بمعنى تحویل الت
مرجعیة متسامیة في الوعي الثقافي القومي. وھي قضایا لم یطرحھا الوعي العربي 
بحدتھا البالغة تلك إال في بدایات القرن العشرین، كما نعثر علیھ ف�ي أعم�ال رج�ال 

  اإلصالحیة اإلسالمیة ونشاطھم المتأخر باألخص.
فق��د أع���ار محم���د عب���ده اھتمام���ھ األساس���ي ص���وب عل���وم اإلس���الم وعقائ���ده 
الكب���رى، بینم���ا س���عى الك���واكبي لبی���ان انس���جامھا م���ع الرؤی���ة السیاس���یة والقومی���ة 
التحرری�ة المعاص��رة. بینم��ا جم��ع األفغ��اني ف��ي ك��ل واح��د م��ا یمك��ن دعوت��ھ بمقدم��ة 

فھو الشخصیة الت�ي األصالة الحضاریة لعالم اإلسالم والعالم العربي بشكل خاص. 
ل��م س��لبھا بری��ق الغ��رب وحكمت��ھ العلمی��ة والعملی��ة، ال لف��رط إعجاب��ھ بق��یم اإلس��الم 
وثقافت��ھ فحس��ب، ب��ل وألن��ھ ك��ان أدرى بحقیق��ة العقالنی��ة الثقافی��ة القائل��ة، بأنھ��ا غی��ر 
ق��ادرة عل��ى الفع��ل المب��دع دون االعتم��اد عل��ى قواھ��ا الذاتی��ة. إذ بالق��در ال��ذي واج��ھ 

عصیة على الحل آنذاك، فان�ھ وض�ع بالق�در نفس�ھ فرض�یة واقعی�ة  األفغاني معضلة
لبدائل العقالنیة في العالم العربي عندما أكد على انھ إذا كانت قوة الغ�رب وتط�وره 
یع��ودان إل��ى تح��رره م��ن قی��ود التقلی��د ورجوع��ھ إل��ى م��ا قب��ل النص��رانیة، باعتب��اره 

ھ�ي نص�رانیة الرھب�ان،  مصدر القوة والطاق�ة عل�ى اعتب�ار أن النص�رانیة الحقیقی�ة
فان مصدر القوة والطاقة بالنسبة لنا ھو اإلسالم فقط. ألنھ دین القوة والنشاط. وانھ 

فاعلی�ة واث�ر من�ھ بالنس�بة لتوحی�د  أكث�رال تاریخ لنا بمعزل عنھ، أو ال تاریخ عندنا 
  القوى وتثویرھا. 

ت م�ن وبغض النظر ع�ن ك�ل المالبس�ات المحیط�ة بھ�ذا الفك�رة، إال أنھ�ا كان�
حیث مساعیھا العقلیة دعوة للسمو الذاتي، وفي واقعیتھا المرنة تتضمن على رؤی�ة 
تاریخی��ة ع��ن ق��یم و"منط��ق" األص��الة. إنھ��ا حاول��ت أن تؤس��س لن��وع م��ن ال��وعي 
التاریخي، باعتباره الرابطة الحیة لتح�دي المجھ�ول. كم�ا تمی�زت بواقعیتھ�ا لكونھ�ا 

عي. وھ�و األم�ر ال�ذي ك�ان یعط�ي لھ�ا ارتبطت بقضایا الوج�ود السیاس�ي واالجتم�ا
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إمكانی���ة التوس���ع والتعم���ق العقالن���ي ل���وال ثق���ل الض���غوط السیاس���یة االقتص���ادیة 
والعسكریة التي قطعت اس�تمرارھا، م�ع م�ا ترت�ب عل�ى ذل�ك م�ن انح�الل إلمكانی�ة 
التوح��د السیاس��ي وال��دولتي للع��الم العرب��ي. مم��ا أدى إل��ى إنھ��اك إمكانی��ة اس��تقاللھ 

افي الفعل�ي. وھ�و الس�بب ال�ذي یفس�ر لح�د م�ا نج�اح "عقالنی�ة الفط�ام السیاسي والثق
الت��اریخي" ف��ي اس��تحواذھا عل��ى عق��ول وأفئ��دة الجی��ل الص��اعد عن��د ب��دایات الق��رن 

  العشرین. 
فق���د اس���تطاعت عقالنی���ة الفط���ام الت���اریخي أن ت���درج م���ا اعتقدت���ھ نموذج���ا 

. إنھ�ا ش�يءك�ل ضروریا م�ن عقالنی�ات الق�رن ف�ي رؤیتھ�ا ع�ن المث�ال الجدی�د ف�ي 
خاطبت عقول جماھیرھا بلغة مفھومة في مظھرھا، لكنھا ل�م تس�تطع أن ت�رد عل�ى 
أولئك الذین لم یفقھوا ما ترید قولھ كما رد في یوم ما أبو تمام على سؤال معترض 
"لم��اذا ال تق��ول م��ا یفھ��م؟"، بكلم��ات "ولم��اذا ال تفھ��م م��ا یق��ال؟!". ول��م یك��ن ذل��ك 

الفط�ام الت�اریخي كان�ت بح�د ذاتھ�ا رھین�ة بحثھ�ا عم�ا مص�ادفة. وذل�ك الن عقالنی�ة 
یمكنھ أن یكون مفھوما لھ�ا. فھ�ي ل�م تب�دع ح�دیثا ب�المعنى ال�دقیق للكلم�ة. لھ�ذا ك�ان 
رجوعھا إل�ى الماض�ي ھ�و أس�لوب البرھن�ة عل�ى نزوعھ�ا النق�دي ال س�بیل اإلب�داع 

ھویة التراث  الذاتي باعتباره تلقائیة حیة. ومع ذلك أدت في سلوكھا ھذا إلى تعمیق
الثق��افي وفاعلیت��ھ الض��روریة بالنس��بة ل��وعي ال��ذات. ول��م یك��ن ذل��ك مربوط��ا بكونن��ا 
"ش��عب تراث��ي"، وذل��ك الن الجمی��ع تتمت��ع بق��در م��ا مع��ین م��ن تراثھ��ا ف��ي ك��ل فع��ل 
عقالني وغیر عقالني، واعي وغیر واعي، في یقظتھا ومنامھا. فھي ظاھرة تب�رز 

الماض�ي. أي عن�دما یك�ف الماض�ي ع�ن أن في حال�ة ص�عود األم�م وإدراكھ�ا قیم�ة 
یكون زمنا عابرا وأحداثا منقرضة، ویتحول إلى مصدر لھ فاعلیتھ ومقدمة "أزلیة" 
لوجودھا المطلق. وذلك الن وعي الذات التاریخي ملزم في مجرى معاركھ الذاتی�ة 
ومع اآلخرین على تأسیس معنى "الخلود" بوصفھا قیمة ض�روریة للفع�ل الحاض�ر 

ل. وھي قیمة ال یمكنھا أن تتعدى حدود تحسس وتلمس الت�اریخ ف�ي بدایت�ھ والمستقب
ونھایت���ھ. وإذا كان���ت النھای���ة ھ���ي الحاض���ر والمجھ���ول، ف���ان البدای���ة لیس���ت غی���ر 
الفرض��یات الض��روریة لتحقی��ق الق��یم الكب��رى. وإال ف��ان الجمی��ع تش��ترك بأص��ولھا 

لوج�ود الت�اریخي لألم�م الھمجیة األولى. بینما یشترط وعي الذات التاریخي إعالء ا
نفس��ھا. وف��ي ھ��ذا یكم��ن التع��ارض النس��بي ب��ین الرؤی��ة التاریخی��ة القومی��ة وعقائ��د 
األدی��ان العالمی��ة. إال ان��ھ تع��ارض مج��رد. بمعن��ى ان��ھ عرض��ة لالم��تالء بمض��امین 
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مختلفة باالرتباط مع موقع األمم وكیفیة وجودھا في منظومة "األممیة" الدینیة منھا 
  السیاسیة أو االقتصادیة أو الثقافیة أو مجموعھا.أو العقائدیة أو 

فعن��دما اس��تراحت أجس��اد الع��رب المس��لمین األوائ��ل م��ن مع��ارك فتوحاتھ��ا 
المترامیة، وأفلحت في إقامة دول�ة الخالف�ة، ف�ان ش�رط تطورھ�ا الثق�افي ق�د اس�تثار 
 حفیظة الذاكرة التاریخیة بالصیغة التي وجدت نفسھا ملزمة بالرجوع إلى ماضیھا.

ولم تعق "جاھلیة" الماضي عن تحولھا إلى مثال الشعر والبالغ�ة والك�رم والس�خاء 
ة والصبر وما إلى ذلك. بمعن�ى اس�تمداد الخص�ال الت�ي المعب�رة وءوالشجاعة والمر

عن وحدة الروح والجسد، التي عبّرت في آن واحد عن تناسق تطورھا وس�یطرتھا 
وریا، فألن�ھ افت�رض ف�ي الماض�ي الفعلیة عل�ى ذاتھ�ا. وإذا ك�ان ذل�ك الرج�وع ض�ر

مقدمات فتوحاتھ العسكریة وس�یطرتھ السیاس�یة وبھجت�ھ المعرفی�ة. وھ�و واق�ع ح�دد 
أیض��ا مس��ار ال��وعي الت��اریخي والعقالن��ي العرب��ي الح��دیث والمعاص��ر ف��ي نظرت��ھ 
لنفسھ. وذلك الن تناھي استعداده الذاتي وحدوده الھزیلة أحیانا استثار في آن واح�د 

إل��ى الماض��ي، باعتب��اره تراث��ا غی��ر متناھی��ا، ومش��اعر تج��اوزه م��ن  مش��اعر الع��ودة
خالل القفز على وجودھا. وھو تناقض لھ مقدماتھ لیس فقط في موقع األسالف ف�ي 
ال��وعي العرب��ي وتقالی��د العریق��ة، ب��ل وف��ي أث��ره الم��الزم للنھض��ة العربی��ة الحدیث��ة 

امتداده الزمن�ي وتن�وع وتبلور وعیھا السیاسي والقومي. فللتراث العربي اإلسالمي 
وحلول���ھ لمعض���الت المل��ك (الوج���ود الطبیع���ي)  ت��ھمجاالت��ھ وأص���التھ وعم���ق رؤی

والملكوت (الماوراطبیعي)، ما یجعل منھ بالضرورة ق�وة ال تنف�د. لھ�ذا ل�م ت�ؤد ك�ل 
المح��اوالت العدی��دة الس��تنفاد طاقت��ھ وتص��ویر خروج��ھ ع��ن المعاص��رة، م��ا ھ��و إال 

موھوم. وذلك ألنھ�ا مح�اوالت ت�ؤدي بالض�رورة محاولة صنع وھم جدید في زمن 
إلى صنع أوھام جدیدة. وذل�ك الن فرض�یة كھ�ذه ع�اجزة ع�ن البرھن�ة عل�ى قیمتھ�ا 

كث��ر أالتاریخی��ة. ث��م أن التج��ارب التاریخی��ة لألم��م األكث��ر تح��ررا تكش��ف ع��ن أنھ��ا 
ارتباط��ا بتراثھ��ا. وذل��ك ألن��ھ یعط��ي لھ��ا إمكانی��ة تحس��س ح��دودھا الذاتی��ة ویجعلھ��ا 

  تالي "طبیعیة" و"معقولة" لنفسھا ولآلخرین.  بال
 ***  
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ا ما زا  :– اثا أز إ زاث ا   

  
لقد كانت وما تزال الصفة الس�ائدة ف�ي ال�وعي العرب�ي وذھنیت�ھ الثقافی�ة تق�وم 
 في تخبطھما الدائم في أزمة الوجود والوعي. ولیس الج�دل الح�اد ال�ذي ل�ف اھتم�ام

الجمی��ع من��ذ س��تینیات الق��رن العش��رین ح��ول مفھ��وم وفك��رة وواق��ع األزم��ة س��وى 
الصیغة الظاھریة لھذه الحالة. فق�د ك�ان االھتم�ام بقض�یة األزم�ة خط�وة جدی�ة فیم�ا 
یتعل��ق بتعمی��ق ال��وعي النق��دي ووع��ي ال��ذات الت��اریخي والثق��افي العرب��ي، إال أنھ��ا 

ف��ي النص��ف الث�اني م��ن الق��رن  ظل�ت، كم��ا ھ�و الح��ال بالنس��بة لك�ل الت��راث الفك�ري
العشرین، جزء من ولع األیدیولوجیات والصراع السیاسي المتحزب. من ھنا تقلب 

والمواقف ولیس تأسیسھا وتوسیع مداھا النقدي. وھذا كلھ في األغلب نتاج  مالمفاھی
ضعف أو انعدام التفكیر النظري العمیق فیما یتعلق بتاریخ اإلشكالیات الفعلي للعالم 

كل على قدر م�ا فی�ھ بي. األمر الذي أدى إلى ما یمكن دعوتھ بمساھمة الجمیع العر
من حمیة إلى توسیع وتعمیق مدى الالعقالنیة باسم العقالنیة نفسھا أو بالضد منھا. 
واش��ترك فیھ��ا بق��در واح��د، رغ��م الخ��الف والتض��اد الظ��اھري، "الیس��ار والیم��ین"، 

إض��افة إل��ى ك��ل م��دارس التقلی��د م��ن والق��ومي واالمم��ي، وأھ��ل الحداث��ة والس��لفیة، 
  لیبرالیة واشتراكیة و"علمانیة" وما إلى ذلك. 

غیر أن النصیب األكبر لتخریب العقالنیة وإثارة األزمة الفعلیة وإغالق آفاق 
التطور التاریخي للعالم العربي المعاصر، كان من نص�یب الفك�ر الق�ومي وسیاس�تھ 

والع�الم العرب�ي ومفارقت�ھ المجنون�ة. لكنھ�ا العملیة. وقد كانت تلك مأساة ھ�ذا الفك�ر 
معقول���ة م���ن حی���ث مق���دماتھا وخاتمتھ���ا حالم���ا یج���ري النظ���ر إلیھ���ا ض���من س���یاق 
الص��یرورة الحدیث��ة للع��الم العرب��ي بمع��اییر الفلس��فة الثقافی��ة وت��اریخ، أي تل��ك الت��ي 
تكش��ف ع��ن س��ر ھ��ذا التخری��ب المتوق��ف عل��ى انع��دام الرؤی��ة الفلس��فیة والمس��تقبلیة 

بقایا المرحلة الدینیة السیاسیة في الوجود والوعي العربي الحدیث. فقد كانت  لتذلیل
ھذه المھمة الجوھریة للفكرة القومیة أول وقبل كل شيء، كما أنھا مھمتھ�ا النظری�ة 

  والعملیة مقارنة بغیرھا من االتجاھات والتیارات.
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 القومیة الفكرة إن انعدام ھذه الرؤیة الفلسفیة المستقبلیة قد أدى إلى أن تتحول
. ول�یس مص�ادفة أن تبق�ى العربی�ة للفك�رة عب�ث إل�ى عل�ى س�بیل المث�ال البع�ث ف�ي

 ول�یس الماض�ي من جزء والتیارات األحزاب من النمط ھذا في القیادیة لشخصیاتا
 لل�وعي المتس�امیة المرجعی�ات وتفس�خ انح�الل ظ�ل وفِ�ي. المس�تقبلیة للفك�رة حامل�ة
 االقتص�ادیة السیاسیة المرحلة إلى القوى ھذه بقیادة لاالنتقا یصبح السیاسي، الدیني
 المؤامرة خالل من السلطة . ولیس مصادفة أن یجري وصولھا إلىبالمستحیل أشبھ

 وقاعدت�ھ السیاس�ي االجتم�اعي ال�وعي ف�ي بنی�ويال تح�ولا للنتاج� ول�یس والمغ�امرة
 أف�راد مج�رد وقادتھ�ا واألح�زاب التی�ارات ھ�ذه بق�اء ھن�ا م�ن. والعلمی�ة االقتص�ادیة
 ی�ودي ال�ذي . األم�رسیاس�یة اجتماعی�ة منظوم�ة إل�ى تح�ولال ع�ن عاجزة وجزئیات

 ح�ال الض�یقة والفردی�ة القم�ع وھرمون�ات إنزیم�ات مختل�ف إف�راز إل�ى بالض�رورة
بح��د ذاتھ��ا، ولیس��ت نت��اج الت��راكم  ی��ةئوجز فردی��ة، وذل��ك النھ��ا للس��لطة وص��ولھا

 التجریب�ي س�لوكھا یح�ددك�ان  ال�ذي رالطبیع�ي للفك�رة القومی�ة واالجتماعی�ة. األم�
. من ھن�ا غلب�ة نم�ط "التنظی�ر" والعم�ل بمع�اییر والمغامرة المؤامرة بمعاییر الخشن

 وس�یلة والرع�ب اإلرھ�اب عن�دھا ص�بحوأسالیب م�ا قب�ل القومی�ة الحدیث�ة. بحی�ث أ
 وق�یم مب�ادئ وترس�یخ لتأسیس إمكانیة أیة إلغاء ثم ومن ،لألفراد الفارغ الكل تجمیع

 متكامل�ة، منظوم�ة بوص�فھا االقتص�ادیة السیاس�یة للمرحل�ة الض�روریة نتق�الاال
مم�ا أدى بالض�رورة  السیاس�یة، والعقالنیة الشرعي والنظام الحریة فكرة وباألخص

 س�یاق ض�من ی�دخل م�ا ك�ل اي، إلى إھمالھا عناصر العقالنیة االجتماعیة والثقافی�ة
  . المستقبلیة العملیة للبدائل العقالني االحتمال عن الفلسفیة الفكرة

قت���ران و ت���الزم الالعقالنی���ة بالقومی���ة، أو القومی���ة اال یعن���ي غی���ر أن ذل���ك 
بالالعقالنیة. كل ما في األمر أن االتجاھ�ات القومی�ة العربی�ة، الت�ي رافق�ت ومثل�ت 
ازدھار الرادیكالیة السیاسیة منذ عشرینیات وثالثینی�ات الق�رن العش�رین، ل�م تمتل�ك 

وبالتالي لم تستطع الـتأسیس العقالني لوجدانھا الخالص. فق�د كان�ت أسسھا الفكریة، 
في اغلبھا خلیطا من تجارب وعي الذات األلماني والفرنسي. لھذا لم یك�ن بإمكانھ�ا 
إدراك ذاتھا كقوة سیاسیة فاعلة. فقد كانت الفكرة القومیة األلمانیة والفرنس�یة ش�كال 

تندتا إل��ى أس��س متین��ة م��ن تط��ور م��ن أش��كال وع��ي ال��ذات الق��ومي والسیاس��ي. واس��
التقالی��د الفلس��فیة السیاس��یة. فق��د مھ��دت العل��وم التاریخی��ة والفلس��فیة الطری��ق ل��وعي 
عناصر الوحدة األلمانی�ة وض�رورتھا. بحی�ث رفعتھ�ا الحق�ا م�ن حماس�ة وش�اعریة 
فیخت��ھ إل��ى مطل��ق ال��وعي الفلس��في والت��اریخي عن��د ھیغ��ل. إذ لیس��ت فس��لفة ھیغ��ل 
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ع سوى تعبیر عن حقائق الوجود األلماني ووقائعھ. وبالتالي كانت المجردة في الواق
تمثل ما في أعماق النخب الفكریة والسیاسیة م�ن مش�اعر الوح�دة واالنبع�اث. بینم�ا 
كان��ت الفك��رة القومی��ة الفرنس��یة ولی��دة تقالی��د التن��ویر والث��ورة، أي أن لھ��ا رص��یدھا 

  التاریخي والفكري والسیاسي العریق. 
القومیة العربیة، فقد نشأت من فراغ، بمعن�ى أنھ�ا كان�ت تخل�و م�ن أما الفكرة 

مقوم�ات وجودھ�ا ال��واقعي، اللھ�م باس�تثناء إرادتھ��ا الوجدانی�ة، باعتبارھ�ا اس��تحواذا 
لمشاعر المصیر. وھي مشاعر لھا شاعریتھا، لكنھا كانت تفتقد لیقین مؤسس فكریا 

م��ر ال��ذي أدى بھ��ا إل��ى عل��ى ھیئ��ة منظوم��ة كب��رى لھ��ا مبادئھ��ا وأص��ولھا. وھ��و األ
االنھماك الش�دید ف�ي می�دان السیاس�ة ودون أن تؤس�س ل�ھ ف�ي نف�س الوق�ت بص�ورة 

نتج ذلك فیھ�ا ح�ب الفع�ل عل�ى ان�ھ إرادة. مم�ا اس�تثار ب�دوره أنظریة منظومة. وقد 
نفسیة المغامرة، وبالتالي طمس فیھا طاقة الروح االجتماعي وض�رورتھ لجوھری�ة 

مما الزمھا بالضرورة معادة العقل ومواجھت�ھ بكاف�ة الس�بل،  بالنسبة للفكرة القومیة.
ومن ثم تغییب عناصر العقالنیة االجتماعیة فیھا وفي أفعالھا ومغامراتھا السیاسیة. 
وتجل���ى ذل���ك بوض���وح ف���ي مواقفھ���ا المباش���رة والجدی���ة والس���طحیة م���ن التن���وع 

ح���دة وابت���داع االجتم���اعي والتعددی���ة السیاس���یة والثقافی���ة، واس���تبدالھا بش���عار الو
أس�اطیرھا المذھبی�ة الض�یقة. فق��د وج�دت ف�ي الوح�دة ض��رورة، وبالت�الي فع�ال. أم��ا 
مطابقتھا بین الضرورة والفعل  فقد أدى إلى صنع نفسیة اإلرادة المغامرة على أنھا 
قدر البد منھ! وحالما استحوذت ھذه النفسیة على أولویات السیاس�ة، جعلتھ�ا مج�رد 

  أسلوبا للقوة.
حال عناصر القوة إل�ى اعتب�ار ش�عار الوح�دة نظام�ا بح�د ذات�ھ. لھ�ذا أدى استف

جرى إھمال فكرة النظام بوصفھ عقالنیة سیاسیة. وم�ن ث�م ج�رى االستعاض�ة ع�ن 
ض���رورة النظ���ام بنظ���ام الض���رورة ورموزھ���ا ف���ي الق���وة وال���بطش، والحماس���ة 
والتض���حیة، وال���دماء والمص���یر، والقض���اء والق���در، والم���وت والحی���اة، والبع���ث 

الس��قوط، واالنھی��ار والص��عود. أي ف��ي ك��ل م��ا یمكن��ھ أن یدغ��دغ مش��اعر الجس��د و
إل�ى جس�د الثقاف�ة  أق�ربویستثیر كوامنھ المباشرة. فقد كانت الفكرة القومیة العربیة 

منھا إلى روحھا. ومن ثم كانت اقرب إل�ى مظ�اھر تمثی�ل وع�ي ال�ذات الق�ومي ف�ي 
السیاس��ي. مم��ا  -الثق��افي  -تم��اعي ص��یغتھ العملی��ة السیاس��یة منھ��ا إل��ى تمثیل��ھ االج

أفرغھ��ا م��ن محت��وى اإلدراك الفعل��ي لقواھ��ا الذاتی��ة. كم��ا أنھ��ا أض��عفت إل��ى درج��ة 
الوھن شبھ التام فاعلیة المكونات االجتماعیة والثقافیة العربیة. وھي نتیجة ل�م تك�ن 
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معزولة عن اغتراب الفكرة القومیة في عالم لم یتصیر بعد في مكوناتھ التي ادعت 
مثیلھا، بمعنى ع�دم تكاملھ�ا ف�ي األرض واللغ�ة وال�دین والت�اریخ. إذ ل�م تتخ�ذ ھ�ذه ت

المكونات ولم تتالحم كروابط واضحة المعالم في العمل، كما ان�ھ ل�م یج�ر التأس�یس 
لھا نظریا ضمن منظومة فلسفیة متجانسة. وكان السبب الرئیس في ذل�ك یع�ود إل�ى 

م تس��تمد أص��ولھا م��ن ج��ذورھا الثقافی��ة، أن الم��ذاھب القومی��ة العربی��ة المعاص��رة ل��
االرتباط العضوي بأصولھا االجتماعیة والثقافیة، بوصفھا مكون�ات  أفقدھاوبالتالي 

  جوھریة بالنسبة لوعي الذات القومي.
بح�د إن المبادئ األساسیة المعلنة من ت�راب ولغ�ة وعنص�ر ودی�ن ال تحت�وي 

یمكنھ أن یجعل من أفعالھا وظائف على قیم عقالنیة. أما المكون الوحید الذي  ذاتھا
ربطھا المنظومي في تاریخ ثقافي مشترك في إعالء وتمثل مرجعیات  عقالنیة فھو

كبرى. فھي الرابطة الوحیدة القادرة على تأس�یس عقالنی�ة اجتماعی�ة ثقافی�ة قومی�ة، 
ومن ثم ترسیخ األصول والمبادئ العلمیة والعملي لوعي الذات الق�ومي. وإال فأنھ�ا 

ن عرض��ة الخت��زان ك��ل الھ��واجس القلق��ة وبربری��ة المن��ازع والن��وازع ف��ي س��تكو
ظالمھ��ا الالعقالن��ي. وھ��ي نتیج��ة نعث��ر علیھ��ا فیم��ا أدت إلی��ھ الرادیكالی��ة السیاس��یة 
القومیة بعد اغتصابھا للسلطة. آنذاك وجدت نفسھا مض�طرة تح�ت ثق�ل العقالنیتھ�ا 

إل��ى االستعاض��ة ع��ن الفك��ر المس��تترة والدفین��ة إل��ى العم��ل بحمی��ة ال تحس��د علیھ��ا 
المستقل في بحثھ عن الحقیق�ة والتأس�یس لھ�ا ف�ي كاف�ة جوان�ب الحی�اة إل�ى اس�تقالل 
الفك��ر ع��ن تن��اول المش��كالت واإلش��كالیات الجوھری��ة والواقعی��ة للوج��ود العرب��ي. 
وبالتالي إھمال التاریخ القومي للماضي والحاضر والمستقبل. ول�م یك�ن ذل�ك نتیج�ة 

التاریخ ومعناه، بق�در م�ا ك�ان نتاج�ا لغی�اب وع�ي ال�ذات الحقیق�ي. لعدم إدراك قیمة 
وھ��و غی��اب ج��رى تعویض��ھ أی��دیولوجیا (م��ذھبیا) بمختل��ف ص��یغ تزیی��ف وتزوی��ر 
الت���اریخ ووض���عھ ف���ي تط���ابق م���ع كلم���ة األم���ة. وإذا ك���ان مفھ���وم األم���ة العرب���ي 
واإلسالمي لھ كیانھ الثق�افي والروح�ي المتص�یر ض�من أص�ول ومب�ادئ مرجعی�ات 

 أكث�ركبرى متجانسة، فان لم یتعد ف�ي األی�دیولوجیات الرادیكالی�ة السیاس�یة القومی�ة 
من دعایة فجة لالستعاضة بھا ع�ن فق�دان النظ�ام واالنتم�اء الثق�افي الفعل�ي للت�اریخ 

  العربي.
لھ��ذا ش��ددت الرادیكالی��ة السیاس��یة القومی��ة ف��ي ش��عاراتھا وممارس��اتھا عل��ى 

إل��ى مطل��ق ص��یرورتھا الدائم��ة ول��یس  ألم��ةلض��رورة تحوی��ل الكی��ان الت��اریخي 
بالعكس. وھو تحویل لھ مقدماتھ وأسبابھ في ھامشیتھا االجتماعیة والثقافیة. من ھنا 
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كان ولعھا بالتاریخ الصیغة المقلوبة المتھانھ�ا إی�اه. فق�د جعل�ت من�ھ خادم�ا وض�یعا 
وأوباش! أما وألزمتھ بتقدیم كل عالمات التعظیم والتبجیل واالحترام ألقزام وأراذل 

عالقتھا "التاریخیة" تجاه شعوبھا فقد تحول�ت إل�ى مق�امرة ش�حیحة! وحالم�ا وج�دت 
نفسھا مضطرة لإلفالس، فإنھ�ا أخ�ذت باغتص�اب ك�ل م�ا یمك�ن اغتص�ابھ عل�ى ان�ھ 
"خراجھا" الشرعي. وعندما تشعر بلذة األخ�ذ اكث�ر، فإنھ�ا تس�عى لتحوی�ل المجتم�ع 

الت�ام مقاب�ل وج�ود ك�ل ف�رد من�ھ ف�ي "مس�قط  إلى قطیع "ذمي" تطلبھ بجزیة ال�والء
والثانیة  ١٩٦٧رأسھ". وھي السخریة التي دفع العالم العربي فاتورتھا األولى عام 

  . ١٩٩٢عام 
وبغض النظر عن ندرة م�ن ك�ان یع�ي بوض�وح متعم�ق مص�ادر الالعقالنی�ة 

ونات اآلخذة في السیطرة على العالم العربي، فان انعكاسھ مع ذلك بدأ یدب في المك
األساس��یة الفاعل��ة لل��وعي الثق��افي العرب��ي، ب��األخص ف��ي می��داني األدب والسیاس��ة. 

واقفھا موھما المیدانان اللذان أخذت تتجمع فیھما عناصر النزعة النقدیة الجدیدة في 
العقالنی��ة م��ن ال��نفس. وأخ���ذت موج��ة النق��د تتوج��ھ نح���و ح��ل معض��الت الت���راث 

یضا عن بدائل اجتماعیة وثقافیة وسیاسیة، التاریخي والسیاسي الفعلي عبر البحث أ
كما ھو الح�ال ف�ي كتاب�ات عب�د هللا الع�روي وعل�ي احم�د س�عید (أدون�یس) ومھ�دي 
عام��ل. وبغ��ض النظ��ر ع��ن تب��این واخ��تالف ھ��ذه االتجاھ��ات م��ن حی��ث أس��الیبھا 

نھ��م اش��تركوا جمیع��ا ف��ي اس��تلھام الت��اریخ أوطرقھ��ا ف��ي تن��اول القض��ایا العام��ة، إال 
فعلي في محاوالتھم النقدیة لتخطي ما دع�وه باألزم�ة، الت�ي تطابق�ت ف�ي السیاسي ال

مفاھیمھم مع تجارب االنھیار والسقوط التي أدى إلیھا "النظام العربي" آنذاك. وھي 
أزمة أو مأزق فعلي لم یكن من السھل رؤیة آفاقھ آنذاك بطریقة متشابھ أو موح�دة. 

التاریخی�ة والسیاس�یة والعقلی�ة (الذھنی�ة) لھذا كان االنھماك في التعامل مع مقدمات�ھ 
الص��یغة األكث��ر إث��ارة بالنس��بة لل��روح النق��دي المتص��اعد، ال��ذي وج��د ف��ي ت��اریخ 

  الماضي والمستقبل التعویض النظري والعملي عن غیاب التاریخ اآلني.
وقد كان ضغط المستقبل قویا بسبب خناق األزمة، الذي بل�غ ذروت�ھ فیم�ا ب�دا 

عربي ورجوعا إلى ما بدا منذ أمد قریب مرحلة قد جرى تجاوزھا، انحالال للعالم ال
أي التجزئ��ة وانھی��ار إمكانی��ة بن��اء نظ��ام حك��ومي واجتم��اعي وسیاس��ي. وھ��و س��ر 
الحمیة التي میزت الوعي االجتماعي والسیاسي واألدبي الفاعل للبحث عن رواب�ط 

لي الح�افز الق�ائم ص�بح المس�تقبل بالت�اوأجدیدة تربطھ بكل م�ا ل�ھ عالق�ة بالمس�تقبل. 
وراء النزعة النقدیة "لفلسفة األزمة". من ھن�ا االھتم�ام المف�رط ب�التراث والرج�وع 
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إلى التشفي منھ إلى االستلھام. وھو  أقربإلیھ في نقد المعاصرة. لكنھ كان رجوعا 
السبب القائم وراء عدم تخطي اطروحات الع�روي ف�ي {الع�رب والفك�ر الت�اریخي) 

ة على أھمیة العقالنیة المتسییسة، كما نراه ف�ي محاوالت�ھ جع�ل حوافز الدعوة الملح
ت��اریخ التط��ور األورب��ي ب��دءا م��ن عص��ر النھض��ة حت��ى الث��ورة الص��ناعیة نموذج��ا 
أرق��ى وامث��ل للخ��الص م��ن التبعی��ة والتخل��ف بالنس��بة للع��الم العرب��ي. وھ��ي نف��س 

عربی���ة الح���وافز الت���ي نعث���ر عل���ى ص���داھا المتعم���ق والجدی���د ف���ي {األی���دیولوجیا ال
المعاص��رة} م��ن خ��الل دفاعھ��ا ع��ن عقالنی��ة ونقدی��ة الماركس��یة. وق��د ك��ان ذل��ك ف��ي 
اإلطار العام خطوة جریئة إلى األمام بالنسبة لتعمیق وعي الذات النقدي ورفعھ إلى 
مص��اف المطل��ب الت��اریخي السیاس��ي للع��الم العرب��ي كك��ل. وذل��ك ألنھ��ا ل��م تحص��ر 

بقیة الضیقة، كما لم تھملھما بجفاء وقسوة مواقفھا النقدیة ضمن حدود القطریة والط
نھ�م ح�الوا إدراجھ�ا كمكون�ات ض�روریة أالغطرسة القومیة المج�ردة. عل�ى العك�س 

  بالنسبة للكل العربي.
وھو اتجاه عمقت الماركسیة العربیة بعض جوانبھ في مختلف می�ادین الحی�اة 

ب��ین  . ولع��ل محاول��ة عل��ي احم��د س��عید (أدون��یس) م��ن١٩٦٧وب��األخص بع��د ع��ام 
أكثرھ��ا بالغ��ة ف��ي مس��اعیھا النظری��ة واإلبداعی��ة آن��ذاك. فق��د وض��ع أدون��یس مھم��ة 
اإلبداع في صلب النق�د األدب�ي، أم�ا غای�ة اإلب�داع فینبغ�ي أن تق�وم ف�ي التعبی�ر ع�ن 
مع�الم "الث��ورة الدائم��ة" وآفاقھ��ا. وھ��و أم��ر ممك�ن م��ن خ��الل تھش��یم البنی��ة التقلیدی��ة 

ت والجم��ود، واعتبارھ��ا نقیض��ا لق��یم التغی��ر لل��وعي، بوص��فھا مجموع��ة ق��یم للثب��ا
والتبدل. وھي مساعي كان�ت تعب�ر عم�ا یمك�ن دعوت�ھ ب�الثورة المخذول�ة ف�ي الع�الم 

  العربي.
إن الصورة العامة ودقائقھا التي یقدمھا أدونیس تستند أساسا إلى منطق النق�د 

وي ف�ي الذي ال ھوادة فیھ! وھي نزعة لھا أصولھا أیضا فیما سبق وان طرقھ الع�ر
ش��مل محاوالت��ھ إب��راز ھوی��ة للماركس��یة، باعتبارھ��ا النظری��ة النقدی��ة األعم��ق واال

للغرب المعاصر. وھي فكرة لھا أسسھا وبراھینھا في نظریات البراكسس ومدرسة 
فرانكف��ورت. وھ��ذه ب��دورھا كان��ت تس��تند إل��ى م��اركس الش��اب وفوض��ویة ب��اكونین 

ركس الشاب مصادفة، وذلك لحیویة وھیغلیات الشباب. ولم یكن الرجوع ھنا إلى ما
آراءه، وب��األخص منھ��ا م��ا یتعل��ق بت��ذلیل االغت��راب بمس��توییھ المج��رد (النظ��ري) 
والواقعي (االجتماعي). وھي عقبات وجدت النزعة النقدیة فیھا على الدوام عقبات 
كأداء أمام التقدم اإلنساني. وبما أن التق�دم ھ�و المی�دان االرق�ى للحری�ة، لھ�ذا كان�ت 
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ة التولی��ف ب��ین العناص��ر النقدی��ة والرادیكالی��ة للماركس��یة والبنیوی��ة ف��ي إج��راء نزع��
  ذھنیا.  –مسح للواقع العربي بصفتھ كیانا ثقافیا 

حیث وضعت ھنا للمرة األولى مھمة تشریح الدماغ العربي ورؤیة ما یجري 
فی��ھ وكیفی��ة م��ا یج��ري فی��ھ م��ن عملی��ات مرذول��ة ف��ي العق��ل ومقبول��ة! لھ��ذا ل��م یع��ن 

نھماك في إبراز أولویة العل�م والقیم�ة األدبی�ة والفنی�ة والجمالی�ة ف�ي اإلب�داع بح�د اال
ذاتھ، سوى الصیغة األكثر تجانسا للوقوف على أرضیة یمكن م�ن خاللھ�ا مواجھ�ة 
ومصارعة قوى وتیار الثبات والجمود في الذھنیة العربی�ة. وھ�ي مقدم�ة اس�تلزمت 

اج�ل ال�تخلص ف�ي نف�س الوق�ت م�ن  إدراج التراث ف�ي غم�ار ج�دلھا وتفحص�ھا م�ن
  استمرار المستقل. وقد كانت تلك مقدمة ضروریة ومالزمة لكل إبداع حّر. 

فقد واجھت ھذه المدرسة في عقالنیتھا النقدیة مھم�ة تحلی�ل الذھنی�ة العربی�ة، 
باعتبارھ��ا مص��درا للھ��زائم االجتماعی��ة والسیاس��یة واالقتص��ادیة وض��عف إب��داعھا 

ن��ي أنھ��ا أرادت أن ت��دفع عجل��ة الحرك��ة البطیئ��ة والمؤلم��ة الح��ر والكبی��ر. ذل��ك یع
الندثار الماضي بالصیغة التي تجعل منھ كیانا منفیا. وبھ�ذا تك�ون ق�د عمق�ت م�ا ل�م 
تفلح بھ الرادیكالیة السیاس�یة القومی�ة. إنھ�ا س�ارت ف�ي االتج�اه المع�اكس م�ن خ�الل 

ل�م تتعام�ل م�ع ھ�ذه التركیز على ج�ذور وعیھ�ا الق�ومي واالجتم�اعي ال�ذاتي. لكنھ�ا 
الجذور حسب منطق التأصیل النظ�ري الش�امل لعقالنی�ة، ب�ل بمنط�ق الھ�دم الش�امل 
لم��ا اعتقدت��ھ مناف��اة للعق��ل. وھ��و "منط��ق" ل��ھ معن��اه ف��ي ظ��ل س��یطرة نفس��یة الث��ورة 
المھزومة. وھو واق�ع اجب�ر "الیس�ار" و"الیم�ین" عل�ى اس�تلھام لغ�ة الماركس�یة م�ن 

"المس��ار الث��وري". ونعث��ر عل��ى ذل��ك ف��ي فك��رة  اج��ل النھ��وض مم��ا ب��دا كب��وة ف��ي
أدونیس عن رفض ما اسماه بأدب االنعكاس، ودعوتھ إل�ى أن ال یك�ون األدب أدب 
انعكاس أبع�اد الث�ورة المتحقق�ة، ب�ل ف�ي م�ا یختزن�ھ أو یش�یر إلی�ھ م�ن أبع�اد الث�ورة 
اآلتی��ة. أم��ا ف��ي الواق��ع فق��د كان��ت "الث��ورة" مھزل��ة تاریخی��ة، بینم��ا ك��ان مس��توى 
"تحقیقھا" مثارا للسخریة والمرارة. وھو واقع كان یضغط باتجاه البحث عما یمكنھ 
أن یكون تمردا علیھ من خ�الل البح�ث ع�ن ص�ور "ثوری�ة" ف�ي ص�عالیك الجاھلی�ة 
وش��عرائھم. وال یغی��ر م��ن ذل��ك ش��یئا تص��نیفھم بمع��اییر "السوس��یولوجیا الطبقی��ة"، 

روس�یة" لھ�ا معناھ�ا اكث�ر مم�ا لھ�ا باعتبارھم ممثلي "فروس�یة الالانتم�اء". وھ�ي "ف
ص��داھا ال��واقعي بالنس��بة إلمكانی��ة بن��اء منظوم��ة م��ن الق��یم الفاعل��ة، وذل��ك الفتقادھ��ا 
للوحدة الداخلیة. بعبارة أخرى، أنھا لم تكن قادرة على بناء رؤیة عقالنیة. لقد ك�ان 



343 

ذلك شیئا اقرب إلى اإلحساس الشاعري منھ إل�ى روح الفیلس�وف والم�ؤرخ ورج�ل 
  سیاسة. وتجلى ذلك بوضوح في "البحث عن المعنى".ال

فعن��دما یحل��ل أدون��یس الش��عر الج��اھلي ویض��عھ ف��ي  مق��والت تأمل��ھ الفلس��في 
ل�م یس�ع إلب�راز  ألن�ھالنقدي، فانھ یصوغ لنا منظومة القیم النقدیة الشاعریة، وذل�ك 

بیات�ھ خطأ الجاھلیة أو الجوانب المتعلقة بالمنحول والصحیح منھ وال حت�ى بت�دقیق أ
وقصائده، وال في رفعھا إلى مصاف النموذج األعل�ى، وال جعلھ�ا مص�درا تاریخی�ا 
ومعرفیا لشعر العربي، بقدر ما انھ سعى إلبراز ما في شعر الجاھلیة م�ن وح�دة ال 
مرئیة ونظ�ام مس�تتر ف�ي مواقف�ھ م�ن المعن�ى وتجلی�ھ المتن�وع ف�ي المك�ان والزم�ان 

والحب والطبیعة، باختصار في كل م�ا یمكن�ھ والحیاة والموت والفروسیة والبطولة 
توحید الذات اإلنسانیة في إبداعھا. م�ن ھن�ا محاول�ة أدون�یس المتحمس�ة ف�ي إظھ�ار 
عظمة الجاھلي في ثقتھ بنفسھ، وجوھریة اإلنسان في مشاعره وتأمالتھ، كما لو انھ 

معنى لغی�ر  كان تجسیدا للفكرة القائلة، بان اإلنسان ھو معیار األشیاء كلھا، وانھ ال
إرادة الق���وة، وال یق���ین إال ب���النفس.، وان الحی���اة ھ���ي المظھ���ر الحقیق���ي للش���اعر 
والمشاعر، وانھ ال ثبات إال في الحركة، وان العمل والتغی�ر ھم�ا أس�لوبھ وج�وھره 
الحق. وذلك ألننا نعثر في الشعر الج�اھلي وأشخاص�ھ عل�ى نم�وذج برمیثی�وس ف�ي 

یس مص��ادفة أن ی���دعو أدون��یس أب���و تم���ام أس��اطیر الیون���ان، وفاوس��ت غوت���ھ. ول���
بماالرمی��ھ الع��رب، وأب��و ن��واس بب��ودلیر الع��رب. طبع��ا أن أدون��یس ی��درك ب��ان م��ن 
األولى قول العكس س�واء م�ن الناحی�ة التاریخی�ة أو القومی�ة أو الحقیق�ة، لكن�ھ عم�ل 
ذل�ك م�ن اج��ل أن یق�ول لن��ا بح�دیث الش�عراء الع��رب وحیوی�ة أولئ��ك ال�ذین وض��عوا 

اج��ل التغیی��ر والتجدی��د، أي ك��ل م��ا ك��ان یفتق��ده الع��الم ف��ي س��تینیات وعمل��وا م��ن 
وسبعینیات الق�رن العش�رین. وھ�و الفق�دان ال�ذي وص�فھ أدون�یس ب�الھوة ب�ین الحی�اة 
والتفكیر، التي وجد مقدماتھا ومص�ادرھا ف�ي طبیع�ة العالق�ة ب�التراث. بحی�ث وج�د 

ی�د كیفی�ة االنس�جام م�ع الصعوبة التي یواجھھ�ا الش�عر العرب�ي الجدی�د تق�وم ف�ي تحد
  التراث العربي وباالختالف عنھ في نفس الوقت.

من ھنا وضعھ مھمة إعادة ما اسماه ببناء الوحدة م�ن اج�ل تج�اوز التن�اقض، 
ومن اجل أن "تكون حیاتنا مقولة فكرنا وصورتھ". ولم یعن ذلك ف�ي الواق�ع س�وى 

ذ ال یعن��ي الش��عر ھن��ا محاول��ة إع��ادة بن��اء الوح��دة الداخلی��ة للوج��ود العرب��ي كك��ل. إ
سوى حق�ائق التعام�ل م�ع ال�نفس ف�ي إب�داعھا، بوص�فھا كیان�ا مب�دعا "ولحظ�ة األب�د 
الدائمة في التاریخ" و"وح�دة الماض�ي والحاض�ر ف�ي الخل�ق الجدی�د"، الت�ي تس�تثیر 
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ب��دورھا رغب��ة التح��رر م��ن قی��ود الثب��ات. فم��ن وجھ��ة نظ��ر الح��دس الش��عري ك��ان 
ن نعن�ى یتع�دى مق�اییس المعاص�رة وح�دودھا. وم�ن تناقض الثبات والغیر تعبیرا ع

وجھة نظر المعاصرة كان لمعنى الثبات والتغیر أرضیة اجتماعیة وسیاسیة. زھ�ي 
  ذات الحوافز التي حاول أدونیس تحلیل بنیتھا الذھنیة في {الثابت والمتحول}.

إن البح�ث ف�ي عناص�ر ومكون�ات الثب�ات والجم�ود والتقلی�د ك�ان عل�ى ال��دوام 
الرئیس�ي وراء الرؤی�ة النقدی�ة. أم��ا الخط�وة المتقدم�ة ف�ي مض�مار العقالنی��ة  الح�افز

النقدیة ألدونیس فإنھا كانت تقوم في محاولتھ رؤیة جذور التخلف واستش�فاف آف�اق 
البدائل بوص�فھا عملی�ة إبداعی�ة م�ن خ�الل البح�ث فیم�ا اس�ماه بج�ذور الك�ل الثق�افي 

الثقاف�ة العربی�ة المعاص�رة بتل�ك  العربي. وھي مقدم�ة منھجی�ة ل�م یج�ر طرحھ�ا ف�ي
الحدة التي تناولھا أدونیس. فقد ك�ان اتجاھ�ھ النق�دي یتمح�ور ح�ول وص�ف وتحلی�ل 
الذھنیة العربی�ة ف�ي تص�یرھا الت�اریخي ونق�ده إیاھ�ا م�ن خ�الل إب�راز ونق�د مختل�ف 
نماذج "مرجعیات التقلی�د" ومس�تویاتھا القیمیی�ة والفكری�ة، كم�ا وض�عھا فیم�ا اس�ماه 

ص األساس��یة األرب��ع وھ��ي الالھوتانی��ة والماض��ویة والفص��ل ب��ین المعن��ى بالخص��ائ
والكالم والتناقض مع الحداثة. واعتبرھا خصائص سائدة تتطابق مع ذھنیة السلطة. 
وك��ان یقص��د بالالھوتانی��ة (عل��ى الص��عید الوج��ودي) نزع��ة مغ��االة الفص��ل ب��ین هللا 

مع ما ترتب عل�ى ذل�ك م�ن واإلنسان وسیطرة التصور الدیني � على انھ األصل، 
إس��قاط لھ��ذه الرؤی��ة عل��ى المجتم��ع ف��ي مفھ��وم األم��ة، مم��ا جع��ل م��ن اإلنس��ان كیان��ا 
مغتربا عن ذاتھ. وذلك ألنھ أرجعھ مع النظ�ام إل�ى األم�ة. وھ�و الس�بب الق�ائم وراء 
تمجید النظام الموروث ورفض اإلبداع الحر. أما الماضویة (عل�ى الص�عید النفس�ي 

ود بھا التعلق بالمعلوم ورفض المجھول. بینما یعني الفص�ل ب�ین والحیاتي) فالمقص
الك��الم والمعن��ى (ف��ي اللغ��ة والتعبی��ر) ھ��و تفض��یل الخطاب��ة عل��ى الكتاب��ة وأرجحی��ة 
القدیم على الجدید (هللا قدیم، وقدم الجاھلیة وما شابھ ذلك). أما التناقض مع الحداثة 

ح��ول  ت��ھیة العرب��ي وثقاف(عل��ى ص��عید التط��ور الحض��اري) فیق��وم ف��ي تمح��ور نفس��
  الماضي. 

ومن ھذه المقدمة انطلق أدونیس في "مشروع الھدم والبناء" النق�دي. وأطل�ق 
على ذلك عبارة "ضرورة الھدم بأدوات البن�اء، والبن�اء ب�أدوات الھ�دم"، وال�تخلص 

تب��اع والتقلی��د عب��ر اس��تعمال أس��الیب البح��ث العلمانی��ة والعقلی��ة والتجریبی��ة. م��ن اإل
لشعار العمل واإلبداع والتحرر والمستقبل. وھي شعارات یفترضھا الفك�ر والدعوة 

السیاسي في أعمالھ المباشرة، إال أن قیمتھا العملیة في النزعة النقدیة العقالنیة عند 
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أدونیس تقوم في محاولة استخالص مقوماتھا م�ن نق�ده لت�اریخ الذھنی�ة العربی�ة ف�ي 
األولى الت�ي أرس�اھا اإلس�الم ف�ي أعم�اق الرؤی�ة كیانھا الثقافي. أي ابتدأ من البدایة 

الثقافیة العربیة أال وھي فكرة األصل. وتتبع مسارھا في مظاھر الدین والدنیا وف�ي 
الالھ��وت اإلیم��اني وأص��ول الفق��ھ ومب��ادئ الدول��ة وانعكاس��ھا ف��ي ص��راع التقلی��د 

تحلی��ل والبدع��ة، الس��لف والخل��ف، األوائ��ل واألواخ��ر، العق��ل والنق��ل. وق��د أوص��لھ ال
المتش��عب لھ��ذه القض��ایا إل��ى اس��تنتاج یق��ول بالط��ابع التقلی��دي المس��یطر ف��ي الثقاف��ة 
العربیة منذ ظھورھا حتى اآلن. وان الثقافة العربیة اإلسالمیة في مساعیھا العملی�ة 
ھي ثقافة إجماعیة ال اجتھادیة، وأنھا مؤسسة على الشرع ال على الحریة. ووجدت 

ي النموذجي في سیطرة العنف والقوة والھمجیة المنظمة. ھذه الذھنیة تعبیرھا العمل
عنفا باسم الجماعة، والسلطة عنفا باس�م ال�دین. وفیم�ا ل�و تجاوزن�ا  أصبحفاإلجماع 

شاعریة ھذه األحكام، فان قیمتھا العلمیة تقوم في نزوعھا النقدي، أما قیمتھا العملیة 
س�ع معانیھ�ا، باعتبارھ�ا حری�ة فتقوم في محاولتھا ربط مع�الم العقالنی�ة بالحری�ة بأو

إب��داع. وھ��ي ش��اعریة تعك��س البع��د "الث��ري الم��نظم" المفق��ود، والمع��وض برغب��ة 
تحقیقھ المستقبلي. ومن ثم لیست ھي سوى الرغبة بالبدیل الشامل للشلل الشامل في 
الكیان العربي المعاصر. وذلك الن افتراض وجود قیم�ا للثب�ات وراء ح�دود الثقاف�ة 

ات فكریة مستقلة. وھي فكرة س�لیمة ف�ي حال�ة تتب�ع منطقھ�ا ال�داخلي ھو القول بھوی
بوص��فھا عملی��ة تاریخی��ة طبیعی��ة. وذل��ك الن الثب��ات والتح��ول بح��د ذاتھم��ا یس��تلزم 
اإلق��رار بمنط��ق الوح��دة المتص��ارعة. وبالت��الي، ف��ان كیفی��ات تجلیھ��ا ھ��و التعبی��ر 

لثقافات الحیة. أما بالنس�بة المناسب عن آلیة إبداع الثقافة. وھي إشكالیة ممیزة لكل ا
لعالم الصیرورة العربیة اإلسالمیة، فقد كان ذلك مربوطا بوح�دانیتھا لثقافی�ة ول�یس 
بعناص��ر التجزئ��ة المتص��ارعة ب��ین ق��یم الثب��ات والتح��ول. الن اإلق��رار ب��ذلك س��وف 
یؤدي بالضرورة إلى تبسیط للتاریخ بحیث تتوازى في مجریات�ھ مظ�اھر الحرك�ات 

س��یدفع بإرھاص��ات الفك��ر النق��دي إل��ى الخ��وض ف��ي غم��ار التجزئ��ة  واألفك��ار، كم��ا
وإعادة إنتاجھا في الوعي النقدي نفسھ، رغم كل نیات الجھد المكتوي في بحثھ عن 

  ھویة الكل الثقافي العربي.
لك��ن ھ��ذا التن��اقض نفس��ھ ھ��و ال��ذي أعط��ى آلراء أدون��یس قیمتھ��ا ووظیفتھ��ا 

لعربیة المعاصرة. ذل�ك یعن�ي أیض�ا أنھ�ا ل�م الكبرى بالنسبة لتثویر جھود العقالنیة ا
العقالنیة بوصفھا نظاما. وھ�ي مھم�ة ك�ان یص�عب  أسس الفكرةتقترب من صیاغة 

فیما یبدو تحقیقھا، الن العالم العربي لم یكن قادرا حینذاك على ق�ول قص�ائده الحی�ة 
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ل�م  بعد. من ھنا كانت نقدیة أدونیس تراثیة المرجع ومستقبلیة المنحى. وھو تناقض
تكن النقدیة الثوریة في غالفھا الماركس�ي آن�ذاك أن تلحظ�ھ بع�د. وذل�ك الن مح�ور 
وم��دى اھتمامھ��ا ورؤیتھ��ا ل��م یتع��د ف��ي األغل��ب ھ��واجس الرؤی��ة الطبقی��ة المبس��طة 

من أزمة اجتماعیة اقتص�ادیة  أكثروالفجة، ولم تكن أزمة العالم العربي بالنسبة لھا 
قافیة). وھي رؤیة جاھد من اجل غرسھا في وسیاسیة، ولیست أزمة حضاریة (أو ث

ال��وعي الماركس��ي العرب��ي آن��ذاك مھ��دي عام��ل، كم��ا ھ��و جل��ي ف��ي كتاب��ھ {أزم��ة 
الحضارة العربیة أم أزمة البرجوازی�ة العربی�ة}. وھ�ي رؤی�ة أرادت إع�ادة األم�ور 
الواقعیة إلى نصابھا ال�واقعي، وان تتعام�ل م�ع الحاض�ر بمنط�ق الب�راھین العملی�ة. 

سعى الستنطاق الواقع في وقائعھ ومواجھتھا وجھا لوج�ھ، باعتب�اره ج�زءا  ومن ثم
من تناقض الوحدة المغریة في احتراب القوى االجتماعیة والسیاسیة. وبھذا اإلطار 
یمكن فھم فكرتھ القائلة، بان سبب تخلف العالم العربي یقوم لیس في بق�اء الماض�ي 

لماض�ي. وھ�ي فك�رة تس�تند إل�ى في الحاضر، ب�ل ف�ي أن الحاض�ر ھ�و س�بب بق�اء ا
من كونھا فلسفة للوجود التاریخي العرب�ي. وھ�و الس�بب  أكثرمواجھة الضد بالضد 

الذي جعلھ یحارب منطق "البرجوازیة العربیة" فیما اس�ماه بتغلی�ب منط�ق اإلنش�اء 
على منطق األشیاء. وھي معادلة لھا مفارقاتھا الخاصة في حال النظر إلیھا ض�من 

التاریخیة لظھور العالم العربي المعاصر وتك�ون مع�الم وعی�ھ ال�ذاتي  مسار العملیة
  في القرن العشرین.

لقد استطاعت ھذه الرؤیة االقتصادیة واالجتماعیة محاصرة الوعي العقالني 
ض��من ح��دود وع��ي ال��ذات الطبق��ي والسیاس��ي، وس��كبھا بالت��الي ف��ي قوال��ب سیاس��یة 

ملت وس�ارت ف�ي االتج�اه الع�ام للتی�ار ومذھبیة عملیة. وبھذا المعنى تكون ق�د اس�تك
النقدي لعقالنیة الستینیات والس�بعینیات م�ن الق�رن العش�رین، م�ن خ�الل توحی�د نق�د 
الوعي النظري والعملي (التاریخي والثق�افي والسیاس�ي)، بالش�كل ال�ذي اس�تطاعت 
معھ إثارة البح�ث ف�ي األزم�ة وع�ن ب�دائلھا. مم�ا مھ�د ب�دوره إل�ى ترس�یخ م�ا یمك�ن 

  بعقالنیة األصالة وفرضیات البدائل الحضاریة للعالم العربي.دعوتھ 
   ***  
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 :ا اثاا  ا  

  

  
 أكثرھاحریة  أكثرھا إحدى الحقائق الجلیة في تاریخ األمم تشیر إلى أن إن

، رتقاء الذاتيوالسبب یكمن في أن أكثرھا حریة ھو نتاج الالتصاقا بتراثھا الذاتي. 

التقائیة المنطقیة للوعي بوصفھ نقدا وتمثال النتاج المالزم لما یمكن دعوتھ بومن ثم 

. من ھنا كانت وال تزال وسوف تبقى قضیة الرجوع إلى للتجارب التاریخیة الذاتیة

التراث وإعادة تمثلھ النقدي المقدمة الضروري بالنسبة لألقوام التي ارتقت إلى 

اي تلك التي مرت بمراحل الصعود  مصاف األمم وأبدعت حضاراتھا وانتكست،

واالنحطاط، واجھت مھمة االرتقاء من جدید. واألخیر عادة ما یتخذ ھیئة النھوض 

  من سبات عمیق أو محاولة الخروج من حالة التحلل الثقافي السیاسي العمیق. 

وقد واجھ العالم العربي ما یزال ھذه الحالة، بمعنى محاولتھ المتعثرة 

الطویل والخروج من تحللھ السیاسي الثقافي عبر بناء ذاتھ للنھوض من سباتھ 

السیاسیة الثقافیة والقومیة. وبما أن العالم العربي الحدیث ھو سلیل وادي الرافدین 

وسوریا ومصر واإلسالم والخالفة العربیة اإلسالمیة، من ھنا تثقل التراث 

الذي جعل من قضیة التاریخي الھائل الذي یثقل كاھل جسده وروحھ وعقلھ. األمر 

التراث واالرتباط بھ لیست قضیة وجودیة فحسب، بل ومتغلغلة في أعمق أعماق 

ر فكرة ومشاعر وظھمسامات وجوده ووعیھ الظاھر والباطن. وبالتالي، فان 

ھ ارتبط من الناحیة التاریخیة والمعرفیة، وتوظیفھ البحث في التراث، والموقف من

في حالة االنقطاع التاریخي وتخلخل ب العدیدة الكامنة أو السیاسیة والثقافیة باألسبا

ذلك . وعي الذات القومي بسبب اندثار وتحلل المراكز السیاسیة الثقافیة العربیة

، مع أھمیتھ الفعلیة الخارجي بالتأثیرلم تتحدد من حیث الجوھر الحالة ھذه  أنیعني 

رد فاعل ومؤثر. الخارج كان مجوذلك الن . والحاسمة من حیث النتاج اآلنیة
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، بھیئة والتراث وبالتالي كان من الصعب، بل من المستحیل ظھور قضیة اإلرث

  دون الكینونة التاریخیة الثقافیة للعرب. إشكالیة وجودیة وثقافیة ومعرفیة،

فالتراث العربي صیرورة وكینونة. وبالتالي مصدر جوھري. السیما وانھ 

مصاف  إلى ارتقیاوحضارة خاصة  جزء تاریخي عالمي مكون. انھ ثقافة خاصة

. من ھنا كان الرجوع إلى الماضي وتراثھ أمرا حتمیا، وفي المركزیة الكونیة

التراث الوقت نفسھ معقدا وشائكا من حیث التأسیس والتوظیف والغایة. وذلك الن 

قواھا ر طریق، بل جھودا ھائلة ومتناقضة من حیث بعثر علیھ عایلیس كنزا 

  . مظاھر الوجود والوعي ھي كلّ جمعھا غایاتھا. وفي ورؤیتھا ونیاتھا و

فمن الناحیة التاریخیة والثقافیة الحدیثة، ارتبط االھتمام بالماضي وتراثھ 

بأثر الھجمة الكولونیالیة وبروز القوة األوربیة المتفوقة في كل شيء. وبالتالي، 

على أصبح الرجوع إلى الماضي، بوصفھ القوة الوحیدة المتبقیة والعصیة 

االحتالل، ومن ثم العروة الوحیدة التي یمكنھا أن تعصم العالم العربي من الغرق 

في أمواج البحور األوربیة، أمرا معقول ومقبوال وضروریا. لكنھ، شأن كل ما كان 

یجري منذ القرن التسع عشر والعشرین، لم یكن بإمكانھ التخلص من اثر السیطرة 

وبالتالي جرى تغلغلھما أیضا في أنساق الرؤیة والسطوة األوربیة الكولونیالیة. 

الجدیدة للتراث والماضي. وھي عملیة متناقضة ودینامیكیة بقدر واحد. بمعنى أنھا 

لم تخل من اثر المنھجیات األوربیة التي ساھمت أیضا بفعل تفوق الثقافة األوربیة 

آلیة  ومناھجھا، بإنتاج "رؤیة أوربیة" للنفس. مما ترتب علیھ أیضا تغلغل

االغتراب المنھجي وإضعاف المعاناة المعرفیة لإلبداع الذاتي. أما دینامیكیتھا فقد 

أنتجت أیضا ثقوب الحریة التي تغلغلت عبرھا أضواء التنویر والعقالنیة ونسیم 

الحریة ومختلف القیم الحدیثة. ومن الممكن رؤیة ذلك على مثال آراء ومواقف 

اإلسالمیة، وكذلك عند رجال النھضة  حیةاإلصاللحركات الشخصیات الكبرى ل

المفرط والتقلید شبھ التام لكتابات المستشرقین  الذین جمعوا بین النقد واإلعجاب

معزوال عن التراث والرجوع إلیھ االھتمام ب. بعبارة أخرى، لم یكن والمستعربین

كنھ ل ومدارس االستشراق واالستعراب وتقالیدھا الخاصة. األوربيالغربي  التأثیر
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ولع  وأثارالماضي، وشحذ الذھنیة الثقافیة،  آثارالغبار عن في الوقت نفسھ نفض 

 إلىالثقافیة  األموراالنتماء والعزة القومیة وما شابھ ذلك. كما انھ ارجع نصاب 

فقد كان  (العربیة)، ولكن ضمن سیاق رؤیة فوقیة وخارجیة وظاھریة. أصولھا

ھي نصوص ثقافاتنا  وأحداثص یتعامل مع نصوواالستعراب االستشراق 

علمي لم یخل من  ختصاصوأحداثنا، بمعنى انھ تعامل معھا بوصفھا مواد ال

نوازع وظیفیة سیاسیة صرف وأیدیولوجیة محكومة بقیم المركزیة الثقافیة 

  األوربیة.

غیر انھ حالما انتقل االھتمام إلى التراث صوب ورثتھ، فانھ اخذ یتحول من 

متنوعة االستعمال من جھة، والى مادة ساریة في الوعي  مادة خاملة إلى أداة

االجتماعي، من جھة أخرى. لكن تحولھ إلى إشكالیة مع مرور الزمن، وباألخص 

مع بروز معالم األمة البنیویة الشاملة في العالم العربي، فانھ یكون بذلك قد كشف 

إن ھذه عن واقع مأزوم في مجال وعي الذات التاریخي والقومي والثقافي. 

بنوا ھیكال  األسالفاإلشكالیة كشفت عن حالة یمكن تصویرھا بالشكل التالي: 

والعالم والفقیھ والشاعر  شارك فیھ كل من المھندس والمعمار والرسام والفلكي

على انھ جوھر الھیكل  إبداعھوكان كل منھم یتعامل مع واألدیب والفیلسوف. 

. الكلّ  إبداعكنھ في وحدتھ كان یتمثل لوأصولھ.  وأعمدتھوحامل لواءه  اإلسالمي

أما في الحالة . كبرى ومنظومة حضاریة إبداعي الظاھرة الممیزة كل ھو

الوحید الحق. وھي حال تشیر  مثلھیكون ھو م نالالمعاصرة فان كل طرف یسعى 

إلى أن الجمیع تتعامل مع الماضي كما لو انھ كنز جرى العثور علیھ صدفة، اي 

یة كبرى. فالتراث الكبیر والعظیم ھو على قدر المعاناة الفعلیة بال معاناة تاریخ

لمبدعیھ. ومن ثم فإذا كانت الحضارة العربیة اإلسالمیة وإبداعھا الثقافي یتسم بھذا 

القدر من العظمة والحجم، فان الحالة المعاصرة تبدو طفیلیة ومستلبة بقدر واحد. 

الصیرورة قیقة القائلة، بان لكنھا كانت تحتوي بالوقت نفسھ على تجسید الح

في لإلبداع وعالقتھا بالتراث القومي ھي أشبھ ما تكون باحتراق البد منھ  الخاصة

. ولیس مصادفة أن تتنوع وتختلف مقدار وتنطفئ بمقداربلتشتعل  اإلبداعنار 



350 

المواقف منھ بشكل یترامى ما بین عوالم الملك والملكوت، كما كانت تقول أسالفنا، 

لم المادة والروح، أو العابر والمطلق. وفیما لو أجملنا حصیلة المواقف اي بین عا

، رماد على انھ إلیھقسم نظر النظریة والعملیة منھ، فمن الممكن حصرھا بما یلي: 

 جمال، وآخر على انھ وبقایا ، وأخر على انھ أطالل وآثارھیكلوقسم على انھ 

ال تفنى، وآخر على انھ  كنوزوجالل، وقسم على انھ ھموم، وآخر على انھ 

  .صیرورة تاریخیة لم تنتھ

تعادل معنى البحث في كیان ما  التراثإن كل ھذه التصورات والمواقف من 

قائم بذاتھ. وفیھا جمیعا تنعكس ما یمكن دعوتھ بالمواقف الظاھریة منھ. وذلك الن 

اللون  مال یتعدى كونھ "مذھب" جدید عدی، البحث فیھ عن قیم ثابتة وملزمة للجمیع

التراث وحدة كلیة. وتبعیضھ وتوظیفھ الجزئي یؤدي . وذلك الن والرائح والطعم

الكمیة  إلى اإلشارةمختلف مظاھر الالعقالنیة. ومن الممكن ھا  إلىبالضرورة 

 األخیروالسیاسة في الربع  االیدولوجیاالھائلة من ھذه الكتابات التي ملئت سوق 

كما ھو ولكن بلغة "عصریة" فقط من  نتاجھإللقرن العشرین. بحیث نراھا تعید 

ن مروة یوسیاسیة. كما ھو الحال في كتابات حس أیدیولوجیةل تأدیة مھمة جا

 . وجمیعھا محكومة لیست بادراك األثر(النزعات المادیة) بوصفھا محاربة لمثالیة

وینطبق ھذا یة الحدیثة. والحزب ةالسیاسیبما یستجیب للفكرة ، بل للتراث والقیمة

یمین وما شبھ الیسار ووالالبحث في التراث عن مقومات الثورة  أرادلى كل من ع

وكتابات  )الثورة إلىمن التراث ،كما ھو الحال في كتابات الطیب تیزیني (ذلك

 إلىمن النص ) و(الثورة إلىمن العقیدة (و )رالدین والثورة في مص(حس حنفي

  وغیرھا. )الواقع

یعھا، لم تتوصل إلى الحقیقة أو جملة إن اغلب المواقف، إن لم یكن جم

، وانھ التقلید إلزالةالتراث لیس مصدرا للحلول بل حقائق بھذا الصدد أال وھي، إن 

لیس مصدرا للفعل بل لتقویم ، وانھ لیس مصدرا للرؤیة بل لتطویر وعي الذات

  لیس مصدرا للبدائل، بل مصدرا لالستبصار واالعتبار. ، وانھ معالم الیقین
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رؤیة ومنھج فلسفي  إطارممكن ضمن  ھالموقف الحقیقي منلي، فان وبالتا

في  "الشرعي"موقعھ . بحیث یحتل للتاریخ ھو استمرار ونفي للتجربة الذاتیة

جدیدة  تمرجعیا أو أصولوصفھ كال واحدا منفیا في بالوجود والوعي والذاكرة 

  . متسامیة ومستقبلیة

سلوب أالدمى. فھو  بإشاراتاطبتھ عني مخیالتاریخ لباس العقالنیة  إلباس إن

یمكن  األخیرةالدائمة. ففي ھذه  إثارتھفقد التاریخ والتراث معناه التربوي وسر ی

معنى  العقالنیة كنموذج ولیس كبدیل مطلق. وبدون ذلك فانھ ال إبداعالعثور على 

المھمة تقوم في  بعبارة أخرى، إنومنھج ورؤیة.  وأسلوبللعقالنیة كقیمة 

فكرة الواجب،  إلى إرجاعھاالعقالنیة من مآثر مثالیتھا الزائفة، اي عدم استخالص 

المسار الحقیقي األبدیة. فشعار المعركة  إلىوعدم تحویلھا في الوقت نفسھ 

الفردیة ، والضروري لتأسیس العقالنیة یقوم عبر طریق المجاھدة الذاتیة

سوى أن وحدوده) فرض فكرة الواجب (. بینما ال یعني واالجتماعیة والقومیة

ممكن ولكن ضمن حدود  شيءیطیر ویبقى طیرا. وھو  آالفرض على الطیر ن

لمطرب" وھي في االتسلیة والترفیھ "المدني" السیئ. فالطیور تصدح بغناھا "

. واأللمبالنسبة لھا شر مطلق. وغناءھا ھو عین البكاء  األخیرذھبیة. بینما  أقفاص

لیست  ألنھاعین الالعقالنیة، وذلك  قالنیة ھيھذا النوع من الع إن، أخرىبعبارة 

وبالتالي، فإن المھمة تقوم في  تراكما لتجارب وعي الذات الحر وحقائقھ الثقافیة.

التراثیة من التراث عبر تذویبھ في مساعي ومناھج وعي الذات التاریخي من  إزالة

اریخ صنع التبمعنى مة محفزة للرؤیة المستقبلیة. ایات ععاجل صھره في مرج

، بوصفھ من مرجعیات متسامیةواإلنسانیة، بوصفھا جزء العقالنیة  بأبعادهالموحد 

ومستویات  وأشكال أنماطحریر الفرد والجماعة من مختلف األسلوب الوحید لت

ھي عین  أخرى وأشكالطائفیة وحزبیة ضیقة من الصراع غیر العقالني والبدائي 

علیھ بوصفھ بنیة  اإلبقاءن تراثیتھ یعني عدم تحریر التراث م إنالبنیة التقلیدیة. 

  . تقلیدیة مقیدة للعقل الحر والضمیر االجتماعي
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التراث ، تفترض االنطالق من الحقیقة القائلة، بان التراثیةالنزعة تذلیل إن 

 إھمالالنتیجة ھي  إذ. إھمالھ أوھو الكّل التاریخي. وبالتالي ال معنى لتجاوزه 

نتماء وھراء السفھاء في الموقف من الحاضر للنفس والبقاء ضمن ھباء اال

التراث یعادل معنى حفر حفرة ھائلة لكي یجري القفز  . وذلك الن إھمالوالمستقبل

تذاكي ال  أوحماقة ذكیة! أنھا أشبھ ما تكون بالحقا!  األمام إلىفوقھا من اجل السیر 

وبالتالي،  د البلید.قیمة لھ. انھ اقرب ما یكون لالنتحار الشرس والتھور الغبي والعنا

من ، العقالنیة بھذا الصدد تقوم في تذلیل تراثیة التراث أمامالمھمة المطروحة فان 

مصدر فعال بالنسبة لشحذ وعي الذات القومي  إلىثقافي، اي  كلّ  إلىخالل تحویلھ 

، الروحي والفكري، الدیني واألخالقي، المنطقي والتاریخي، االجتماعي واإلنساني

كّل مكونات  إلىوالفني، باختصار  واألدبيالعقلي والحدسي، اللغوي والدنیوي، 

  . الوجود الواقعي والضروري للصیرورة التاریخیة والكینونة الثقافیة

الخوف والیقین في الموقف من یثیر ھذا الموقف بالضرورة إشكالیة 
مع  .األوليء من الوجود الطبیعي للثقافة، اي من مستواھا زجھو الخوف . فالتراث

جزء من  ألنھ اإلنسانيالوجود  فيانھ خوف سوف یبقى فما یبدو على الدوام 
نفسھا  أمامیعا تعاني من خوف ال مبرر لھ مالثقافات جف صیرورة الوجود والعدم.

الذین ال یدركون حجم وجودھم  ألولئك. كما انھ خوف لھ معناه بالنسبة واآلخرین
ومصادره في الجسد البھیمي. من ھنا  ھأسسلھذا الخوف  . بعبارة أخرى، إنالفعلي

ثقافة المطلق وال بینما ال تخاف الثقافة الجسدیة.  أوحتمیة سریانھ في جسد الثقافة، 
نقصھا الذاتي ومساعیھا المھمومة بفكرة الكمال. وبالتالي ال معنى  أمام إالتتھیب 

مھ بالشكل الواعیة لذاتھا تستلزم بالضرورة تحجی . وذلك الن اإلرادةللفرار منھ
من ھنا یصبح التنوع . الذي یجعل منھ رافدا ضروریا في مسار الحریة والحقیقة

 األسلوبالذاتي والتلقائي، الذي یحتوي في وحدتھ على كافة المتناقضات ھو 
د ویفترض وجود وسریان غیر المتناھي والمحد ألنھوالحقیقي. وذلك  األفضل

. أما صر تولیف الجدید والتجدیدبفكرة غیر المحدود. ومن ثم یحتوي على عنا
یعطي للعقالنیة مبرر ومعنى وجودھا، باعتبارھا حال فانھ القبول بھذه الفكرة 

الصیغ المطلقة لوعي الذات القومي والثقافي مھما  أن إذللجمیع، ال على حسابھم. 
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تجنب نفسیة االستعالء والغطرسة.  بإمكانھاكانت متسامیة الغایة والوسیلة، لیس 
، بنفیھما كلیھما التفریق بین انحطاط الثقافة وثقافة االنحطاطنھا تحل قضیة كما أ

بوصفھما إشكالیة االنحطاط ال الثقافة الحیة. وبدون ذلك تصبح أفضل الجھود عبثا 
وال یقین فیھا لغیر الخرافة والتضحیة من اجلھا! عندھا ال یبقى سوى التغني 

 الحزین بعبارة: 
  !أریق دمي في معبد وثني؟

  فال الضحیة ذا معنى
  وال المعبود یؤتمن!!
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  أزمة ا��وية الثقافية وانت�اس "العقل ال����" :تاسعالباب ال

  

ا م إ  ةا  :ولا ا  

  
تعكس صلة األمم بتراثھا مستوى إدراكھا لمعنى ارتباطھا المنقول والمعقول 

لمباش��ر. أم��ا ص��یغھ فتتب��این م��ن حی��ث أرواحھ��ا. بمعن��ى بم��ا ھ��و خ��ارج إحساس��ھا ا
إمكانیة إدراكھ ب�أرواح الح�س والعق�ل والح�دس. وب�ین ھ�ذه األرواح ع�ادة م�ا یش�ق 
العقل لنفسھ الطریق إلى الماضي، ألنھ القوة الوحیدة التي یمكنھا اخت�راق الماض�ي 

من الممك�ن أن والمستقبل بالسھولة التي یوفرھا الحس للمباشرة. األمر الذي یجعل 
  تكون األمم معقولة لذاتھا وتراثھا لھا. فھي المقدمة الضروریة لكل توجھ عقالني.

وبم��ا أن ھ��ذا اإلدراك ال یظھ��ر عرض��ا، ب��ل تفرض��ھ عل��ى ال��دوام المق��دمات 
التاریخیة الفعلیة لوجود األمم، لھذا عادة ما یرتبط بص�ورة مباش�رة وغی�ر مباش�رة 

مقدم��ة الت��ي تح��دد ب��دورھا تن��وع إدراك الص��لة ب��الوجود السیاس��ي لألم��م. وھ��ي ال
بالماضي وكیفیة تأسیس البدائل العملیة. وعندما وق�ف الع�الم العرب�ي للم�رة األول�ى 
في تاریخھ المعاص�ر أم�ام ھ�ذه اإلش�كالیة، ف�ان مالم�ح االس�تقالل السیاس�ي وإع�ادة 

أتھ بن�اء كیان�ھ ف�ي ھیئ�ة نظ�ام محتم�ل، اض�طرتھ للوق�وف أم�ام ذات�ھ المس�تجدة ونش�
  المستأنفة. وبالتالي اضطرتھ للبحث عن براھین لمعنى وجوده المستقل!

إن ھذه النشأة الجدیة والبحث عن ب�راھین ل�م تك�ن عملی�ة س�ھلة ال م�ن حی�ث 
تأسیسھا النظري وال م�ن حی�ث تجس�یدھا العمل�ي. مم�ا اجب�ر الفك�ر والسیاس�ة عل�ى 

 أص�بحل�ذات، ل�ذا البحث عن قواع�د معقول�ة، وھ�ي نفس�ھا غی�ر ممكن�ة دون وع�ي ا
الرج��وع إل��ى الع��الم الق��دیم واس��تدرار م��ا یمك��ن اس��تدراره من��ھ، األس��لوب ال��واقعي 
إلقن�اع ال�نفس. وف�ي نف�س الوق��ت ل�م یك�ن ھ�ذا االس��تدرار ق�ادرا عل�ى أن یق�دم ش��یئا 
كبیرا، ألنھ بال تاریخ فكري منظومي كبیر. وھي حالة حددھا في األغلب الظروف 

  یدة.الواقعیة لھذا النشأة الجد
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ل��م یك��ن الع��الم العرب��ي ف��ي والدت��ھ الجدی��دة س��لیل أس��الفھ. فق��د ك��ان مخ��اض 
والدت��ھ الجدی��دة مرافق��ا لم��وت رعات��ھ العثم��انیین، بینم��ا كان��ت قابلت��ھ الكولونیالی��ة 
األوربی�ة. وال یعن��ي ذل�ك ان��ھ ول��د كس�یحا، لكن��ھ ك�ان یش��یر إل��ى أن والدت�ھ ل��م تك��ن 

منظومة اجتماعیة واقتصادیة وثقافیة غریبة  طبیعیة. إذ لم یكن بإمكانھ االندماج في
علیھ. كما لم تكن ھي بدورھا ذات مصلحة مادی�ة أو معنوی�ة آن�ذاك بھ�ذا االن�دماج. 
فقد كانت الحضارة األوربیة في مرحلتھا الكولونیالیة بربریة النفس والح�وافز، أم�ا 

فتقاده لقوة الوحدة بربریة العالم العربي آنذاك فقد كانت في جاھلیتھ الثقافیة. بمعنى ا
المنظم��ة. مم��ا جع��ل م��ن االس��تحواذ السیاس��ي الطاق��ة الفاعل��ة ف��ي توحی��د الق��وى 
االجتماعی��ة الناش��ئة، ال��ذي وج��د انعكاس��ھ ف��ي حص��یلة االتجاھ��ات الس��ائرة ص��وب 

  بلورة عناصر وعیھ القومي.
فقد كانت ھذه العناصر مكونات ضروریة بالنسبة لمحاوالت وعي كان یلتف 

ھر جرى جمع مكوناتھ من اللغة والتاریخ ث�م أض�یفت لھم�ا األرض حول ھویة جو
والدین أحیانا. وإذا كانت اللغ�ة جلی�ة ف�ي أص�ولھا، ف�ان المكون�ات األخ�رى ل�م تك�ن 
واضحة للعیان ولم تتصف بعد بالجالء الت�ام. ف�ال األرض مح�ددة باألم�ة وال األم�ة 

وعیھا ناضجا بعد لمعرفة  محددة باألرض. وال التاریخ یتوزع إدراكھا الذاتي، وال
مبادئ�ھ الكب�رى. ذل�ك یعن�ي ان�ھ ل�م یج�ر بع�د توحی�د الت�اریخ العرب�ي بالص�یغة الت�ي 
یمكنھ أن یكون مصدرا لوعي االنتماء الموحد. أما الدین فقد ظل في آراء المذاھب 
القومیة الص�اعدة اق�رب إل�ى الوج�دان المزی�ف. بمعن�ى ان�ھ ل�م یج�ر وض�عھ ض�من 

اعتب��اره إس��الما ثقافی��ا. وھ��ي إش��كالیة ك��ان یح��ددھا ف��ي األغل��ب إط��اره الت��اریخي، ب
  غیاب التاریخ الحقیقي للعالم العربي آنذاك، أي عدم امتالكھ تاریخھ السیاسي.

لكن مفارقة الظاھرة االجتماعی�ة والسیاس�یة والثقافی�ة تق�وم ف�ي تح�ول غی�اب 
من خاللھ�ا عناص�ر التاریخ الحقیقي أو التاریخ السیاسي المستقل إلى فجوة اندفعت 

الفكرة القومیة، مما أعطى لھا أیضا قوة رادیكالیة سیاسیة. وھو األم�ر ال�ذي یفس�ر 
اإلص��الحیة أح��د األس��باب األساس��یة آن��ذاك وراء االن��دثار النس��بي لت��راث وفاعلی��ة 

ف���إذا كان���ت اإلص���الحیة لفط���ام الت���اریخي. --اإلس���المیة والعقالنی���ات المبت���ورة 
األصالة وفكرة الذات دون أن تؤس�س لھم�ا عقالنی�ا ف�ي اإلسالمیة قد وضعت فكرة 

منظوم��ة (رغ��م اس��تنادھا الخ��اص للت��راث اإلس��المي الھائ��ل)، ف��ان عقالنی��ة الفط��ام 
الت�اریخي وض�عت قض�یة العقالنی�ة دون أن تؤس�س لھ�ا بمع�اییر وق�یم وع�ي ال��ذات 

األدب�ي عقالنی�ة النق�د  القومي. وھما نقطت�ا ض�عف كبی�رتین س�رعان م�ا عوض�تھما
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، ولكن م�ع اإلبق�اء علیھ�ا ف�ي می�دان الوج�دان وعقالنیة الرادیكالیة السیاسیة القومیة
  أكثر مما في مجال العقل الخالص.

إن اندفاع مھمة نقد العق�ل إل�ى واجھ�ة المھم�ات الكب�رى أم�ام الفك�ر النظ�ري 
تفترض بالضرورة بلوغ الذھنیة الثقافی�ة مس�توى م�ن العقلی�ة الت�ي ت�رى ف�ي نق�دھا 

أس��لوب اإلدراك األمث��ل لحقائقھ��ا المج��ردة ومبادئھ��ا الكب��رى، الظ��اھر منھ��ا ال��ذاتي 
والمستتر، الفاعل منھا والخامل في كل مستویات وجودھ�ا االجتم�اعي والت�اریخي. 
أما محاولة نقد العقل بصورة منھجیة، فانھ یش�یر إل�ى أن الفك�ر االجتم�اعي ق�د بل�غ 

س��ة إل��ى النق��د العمل��ي باعتبارھ��ا درج��ة م��ن الق��درة عل��ى التعم��یم تعك��س حاجت��ھ الما
ض�رورة للعق�ل النظ�ري. لھ�ذا ك�ان وم�ا ی�زال نق�د العق�ل یش�كل األس�لوب المناس�ب 
لشحذ القوى الذاتیة بما في ذلك في الحالة التي یتخ�ذ فیھ�ا ھ�ذا النق�د ص�یغة الھج�وم 
المنظ���ومي الس���اعي إلظھ���ار تھافت���ھ ال���داخلي وافتق���اده للمنط���ق. (مس���توى تط���ور 

  الكبرى ونماذجھا الثقافیة). التھاإشكاالمعرفة، 
وم��ن الممك��ن الق��ول، ب��ان الفك��ر الفلس��في ف��ي مج��رى تط��وره الت��اریخي ھ��و 
تجلیات متنوعة ومختلفة في "نقد العقل". إذ أن أصالة المدارس الفكریة تقوم أساسا 
ف��ي كیفی��ة تخطیھ��ا لألوائ��ل والمعاص��رین. وھ��ي عملی��ة عقلی��ة المن��زع، واجتماعی��ة 

یة األث��ر حت��ى ف��ي تل��ك الحال��ة الت��ي تع��ي نفس��ھا، باعتبارھ��ا تألف��ا المحت��وى، وسیاس��
  مجردا في البحث عن الحقیقة كما ھي. 

وال یمكن لھذا المستوى العقلي النقدي أن یبلغ مداه الفعال قبل أن یقطع النقد  
العقلي نفسھ األشواط الضروریة في دروب المعرفة المجزئة. وذلك الن نق�د العق�ل 

ة تضمنھ لحوافز التعمیم النق�دي. وبم�ا أن ھ�ذا التعم�یم یتك�ون ف�ي یستلزم بالضرور
مجرى الصراع الفكري من جدل ومعارضة واتھ�ام وتفنی�د وبح�ث واكتش�اف، ف�ان 

ف�ي نف�س الوق�ت. فق�د  وإش�كاالتھاتّصیره في منھجیة مستقلة یشیر إلى معالم الثقافة 
د الذھنی�ة اإلغریقی�ة ف�ي ومنطقھا الذاتي الشكل المناسب لنق األرسطیةكانت الفلسفة 
. وفیھا نعث�ر عل�ى ش�كل م�ن أش�كال "الذھنی�ة اإلغریقی�ة"، وإشكاالتھالغتھا وتأملھا 

الت��ي ذلل��ت ف��ي مج��رى تطورھ��ا النزع��ة ال��ـتأملیة والطبیعی��ة للعق��ل إل��ى اإلنس��انیة 
الجدلیة، ومنھا إلى النقد المنظومي والمنطقي. وینطبق ھذا بالقدر نفسھ على ما في 

ث بن أسد المحاسبي للعقل. فقد كان نقده نق�دا عقلی�ا لعقلی�ة المعتزل�ة. كم�ا نقد الحار
تضمن أیضا أبعادا عمیقة بالنس�بة لتحدی�د ماھی�ة العق�ل نفس�ھ. والش�يء نفس�ھ یمك�ن 
قولھ عن عقول الفلس�فة اإلس�ماعیلیة، بوص�فھا تجلی�ات متنوع�ة وعمیق�ة ف�ي تحدی�د 
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الغزال��ي للفالس��فة ف��ي {تھاف��ت  ھوی��ات العق��ل. وینطب��ق ھ��ذا أیض��ا عل��ى م��ا ف��ي نق��د
الفالس��فة} وینطب��ق ھ��ذا عل��ى م��ا ف��ي {تھاف��ت التھاف��ت} الب��ن رش��د ف��ي نق��د انتق��اد 
الغزالي. وفي حصیلتھا لیست إال التجلیات المتنوعة لنقد العقول السائدة آنذاك. كما 
نعثر في {إحیاء علوم الدین} للغزالي على نموذج آخر من نقد العقل، یمك�ن دعوت�ھ 

ا للعقل الثقافي اإلسالمي في العلم والعمل. وینطبق ھذا أیضا على مح�اوالت ترمیم
  الفكر اإلسالمي في تخطي ما اسماه "بطور العقل" إلى "طور الوالیة".

إن ظھور ھذه السلسلة المترابطة من األفكار ف�ي نق�د العق�ل ھ�و أح�د مظ�اھر 
اتھا العقلی�ة وحججھ�ا تطور المعرفة والوعي الذاتي، وذلك ألنھا كانت تناقش إنجاز

وبراھینھا الذاتیة بصدد مختلف قض�ایا المل�ك والملك�وت والجب�روت. م�ن ھن�ا ك�ان 
نقد العقل في آن واحد ظاھرة معرفیة وإشكالیة ثقافی�ة. ب�ل م�ن الممك�ن الق�ول، ب�ان 
وراء ك��ل مس��توى نق��دي للعق��ل، ان��دثار مراح��ل وص��یغ منطقی��ة م��ن تج��ارب الفك��ر 

  والذھنیة الثقافیة لألمم.
إن األمثلة السابقة تعبر في اإلطار العام عما مكن دعوتھ بالمسار ال�الزم ف�ي 

 وإش�كاالتھمیدان نقد العقل. أي أن ظھوره یس�تلزم الم�رور ب�دروب ح�ل معض�التھ 
العلمیة والعلمیة. بمعنى مروره بطرق تبلوره الخاص باعتباره وعیا ذاتیا. ومن ثم 

لنقدي العقالني. وبما أن الصیغ النقدی�ة فانھ یمثل درجة ضروریة في تطور الفكر ا
تتخذ على الدوام أش�كاال ملموس�ة، لھ�ذا ق�د تتع�ارض نماذج�ھ الواقعی�ة ظاھری�ا وق�د 
تختل��ف إل��ى الدرج��ة الت��ي یص��عب التوفی��ق بینھ��ا أو حت��ى المقارن��ة بینھ��ا. بعب��ارة 

م�ن الص�یغ المنطقی�ة  وإش�كاالتھأخرى، إن نقد العقل یمك�ن أن یترام�ى ف�ي أش�كالھ 
  األخالقیة والسیاسیة والتاریخیة.  –مجردة حتى النماذج العملیة ال

وفیما لو حاولن�ا تطبی�ق ھ�ذا الموق�ف بص�ورة مج�ردة عل�ى نم�وذج التج�ارب 
الفلس���فیة األوربی���ة، فم���ن الممك���ن إف���راز الدیكارتی���ة والكانطی���ة كص���یغ نموذجی���ة 

مب�ادئ الش�ك  ومراحل ھامة بالنسبة لنقد العقل. فقد انھمكت الدیكارتی�ة ف�ي ص�یاغة
والمعرفة العقلیة م�ن خ�الل وض�ع أس�س العقالنی�ة، ف�ان الكانطی�ة دفع�ت مھم�ة نق�د 
العقل النظري والعملي في صلب منطلقاتھا العلمی�ة والعملی�ة. فق�د مثل�ت الدیكارتی�ة 
تاریخیا تجربة انتق�ال العق�ل م�ن التأملی�ة والتجریبی�ة إل�ى التحلی�ل النق�دي وص�یاغة 

عن الیقین العلمي. وھي محاولة ساھمت في تطویر المعرفة منظومة عقالنیة باحثة 
الفلسفیة المكتفیة بذاتھا. وھي عملیة رافقت تطور الثقافة األوربیة ككل في غضون 
ق��رون عدی��دة، حت��ى ظھ��ور "حلقتھ��ا األض��عف"، أي ض��رورة انكس��ارھا الن��وعي 
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ش�ر أیض�ا ف�ي الجدید. لكن ذل�ك ال یلغ�ي فاعلی�ة العقالنی�ة القدیم�ة واس�تمرارھا المبا
إبداع العقالنیات الجدیدة، بقدر ما انھ یشیر إلى بزوغ مرحلة جدیدة ھي بح�د ذاتھ�ا 

  لما سبقھا. أعمقتمثال 
فقد كانت الكانطیة بھذا المعنى تمثیال عمیق المحتوى لبلوغ المعرفة الفلس�فیة 
درجتھا الض�روریة ف�ي ت�دقیق وس�ائل معرفتھ�ا الذاتی�ة. وإذا كان�ت ھ�ذه العملی�ة ق�د 

السیاس�یة  إش�كاالتھاجرت في ألمانیا المجزأة والمش�تتة والھش�ة و"المتخلف�ة"، ف�ألن 
والقومیة والثقافیة كانت تھمس في "العق�ل النظ�ري" مھم�ة اس�تنطاقھ ال�ذاتي لرؤی�ة 

مم�ا ف�ي  أكث�رمعالم الخلل في الوج�ود كك�ل. ول�یس مص�ادفة أن تتبل�ور ف�ي ألمانی�ا 
لید وعي الذات ومنظوماتھا الفلسفیة الكبرى بدأ غیرھا من بلدان القارة األوربیة تقا

من شیلنغ وانتھاء بھیغل وماركس. (فقد اعتبر شیلنغ وفیختھ، بان القیمة الجوھریة 
للوعي یقوم في تعمیق وترسیخ وعي الذات، بینما وجد ھیغ�ل ف�ي الت�اریخ الع�المي 

معان�اة" تمظھرا للعقل المطلق، وان مروره بمختلف مراحل ودھ�الیز الوج�ود ھ�و "
ضروریة من اجل بلوغ ذروتھ في التطابق الذاتي، والش�يء نفس�ھ یمك�ن قول�ھ ع�ن 
المضمون المجرد للماركسیة في رؤیتھا للت�اریخ باعتب�اره رجوع�ا للمب�ادئ األول�ى 

التجزئ�ة ف�ي الف�رد والمجتم�ع  لعلى درجة ارقي ھي بلوغ ملكوت الحریة، أي تذلی
ذل��ك س��وى الص��یغة المتط��ورة للفك��رة  أو تط��ابق الوج��ود ف��ي ك��ل مكونات��ھ. ول��یس

  لذاتھ". شيءفي ذاتھ" إلى " شيءالكانطیة عن تحول وعي الذات من "
وھي تجارب تعكس في مالمحھا العامة نفس الخط "المنطقي"، الذي میز في 
یوم ما ثقافة الخالفة العربیة اإلسالمیة، بمعنى االنتق�ال م�ن الخ�اص إل�ى الع�ام إل�ى 

قل المعتزلي إلى نقد العقل النظ�ري والعمل�ي ث�م انتق�اال إل�ى الخاص، أي من نقد الع
تجلیات��ھ ف��ي مختل��ف العل��وم. إال أن الخ��الف بینھم��ا یق��وم ف��ي اخ��تالف مص��ادرھما 
الثقافیة ومن ثم تجاربھم الثقافیة المتنوعة. بمعنى أن النقد المتعمق والحقیق�ي للعق�ل 

الذاتی�ة م�ن خ�الل تط�ویر  یتحول إلى صیغة تلقائیة لتطویر المعرف�ة وش�حذ ق�درتھا
موض�وعاتھا المس��تمدة م��ن إش��كالیات الوج��ود الفعل��ي للدول��ة والمجتم��ع. وإذا كان��ت 
ھ��ذه الص��یغة ق��د اتخ��ذت ف��ي الثقاف��ة اإلس��المیة ھیئ��ة االن��دماج الطبیع��ي ف��ي ت��اریخ 
ال��روح عب��ر ك��ل عل��وم الثقاف��ة، ف��ان ذل��ك ل��م یع��ن تجردھ��ا أو ابتعادھ��ا ع��ن ص��راع 

سیاسیة واإلشكالیات الفعلی�ة الت�ي واجھ�ت الدول�ة عل�ى امت�داد القوى االجتماعیة وال
نفسھ یمكن قولھ عن تقالید نقد العقل في الثقافة األوربیة ودورھ�ا  والشيءتاریخھا. 

   .في تعمیق وترسیخ أسس العقالنیة األوربیة
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ذلك یعني أن لكل ثقافة مس�ارھا الخ�اص ف�ي نق�د العق�ل، باعتب�اره ج�زءا م�ن 
  ة. ومن ثم فان لكل منھا إنجازات ومثالب خاصة.تجاربھا الثقافی

فتقالید نقد العقل األلمانیة وبحثھا عن عناصر تعمی�ق وعیھ�ا ال�ذاتي، ل�م تع�ق 
في نفس الوقت أن تظھر فیھا ولیس في غیرھا تقالی�د وق�یم الالعقالنی�ة ف�ي الفلس�فة 

یاس�ة والتاریخ (شیلنغ وفیختھ وشوبنھاور ونیتش�ھ وش�یمل وش�بنغلر وغی�رھم) والس
(النازی�ة). وھ��ي ظ��اھرة لھ��ا وض��عھا الخ��اص ف��ي "وح��دة األض��داد". أم��ا تاریخی��ا، 

  فإنھا تعكس ممیزات التطور االجتماعي واالقتصادي والروحي لألمم.
إذ یعكس نقد العقل مستوى تط�ور األم�م الثق�افي العقالن�ي، باعتبارھ�ا الكی�ان 

الق��ول، ب��ان الثقاف��ة  ال��ذي تختم��ر ف��ي ثقافت��ھ عناص��ر وعیھ��ا النق��دي. وم��ن الممك��ن
العربی��ة اس��تطاعت أن تستض��یف ف��ي ذاتھ��ا، م��ع ك��ل تعرجھ��ا وعرجھ��ا، عناص��ر 
العقالنیة في الفكر ولحد م�ا ف�ي السیاس�ة واالجتم�اع، بالق�در ال�ذي ك�ان ذل�ك ممكن�ا 
بالنسبة لعالم خرج للتو من ظالمیة العثمانیة لیق�ع ف�ي "رح�اب" الس�یطرة األوربی�ة 

إال أن عراقت��ھ األص��یلة اس��تثارت عب��ر جھ��ود الق��وى  المباش��رة وغی��ر المباش��رة.
المتصارعة والمتضادة والواجبة نزوعا نحو قدر من العقالنیة یتناس�ب لح�د م�ا م�ع 
رف�ض الغل�ّو تج�اه م�ا احتفظ�ت ب�ھ وخزنت�ھ ال�ذاكرة العربی�ة ف�ي وعیھ�ا الحض�اري 

ي الكب�ار وتقالیدھا القدیمة. ھي تقالید حاول إعادة تأسیسھا رجال اإلصالح اإلسالم
وتعمیقھ��ا وعص��رنتھا رج��ال النھض��ة األدبی��ة وتوس��یعھا وتطویرھ��ا ف��ي مج��رى 
الصراعات االجتماعیة والسیاسیة والفكریة الوطنی�ة والقومی�ة والدینی�ة ف�ي مختل�ف 

  بلدان العالم العربي. وقد كان ذلك حصیلة القرن العشرین كلھ.
م��ن المج��رد  وھ��ي حص��یلة أدت ف��ي أح��د نتائجھ��ا إل��ى ب��روز مھم��ة االنتق��ال

(الفكري) إلى الملموس (الثقافي)، بما ف�ي ذل�ك تج�اه نق�د العق�ل. إذ ل�م یع�د الح�دیث 
یجري عن عقل مجرد أو عقل خالص، بل عن "عقل عربي" في تجلیاتھ السیاس�یة 
والدینیة والفلسفیة وغیرھ�ا م�ن التجلی�ات. وھ�و أم�ر یعب�ر ع�ن بل�وغ الفك�ر مرحل�ة 

تي. ذلك یعني ان�ھ اخ�ذ یح�ل مح�ل إدراك ال�ذات متطورة نسبیا في دروب وعیھ الذا
الع��ادي بمق��والت القومی��ة والسیاس��ة. بعب��ارة أخ��رى، أن مق��والت العق��ل ھ��ي الت��ي 
أخذت باالستحواذ على رؤیة الثقافة لذاتھا. حقیقة أن ذلك ال یعني تخلیھا الكلي م�ن 

تتعم�ق ثقل القومیة ونزوعھا الذاتي نحو التحرر. على العكس، أنھا أخذت تتوس�ع و
في احتوائھا على الن�زوع الق�ومي والسیاس�ي عب�ر تحویلھ�ا إل�ى ح�وافز داخلی�ة ف�ي 

ھا للقضایا واإلشكالیات االجتماعی�ة والتاریخی�ة والثقافی�ة. ف�إذا سموضوعاتھا وتأسی
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كن��ا نس��تطیع دح��ض فك��رة "عربی��ة العق��ل" م��ن حی��ث ع��دم تجانس��ھا ف��ي اص��طالح 
جوده في المستوى الثقافي. وھي مرحلة المنطق ذاتھ، فإن ذلك ال یغیر من حقیقة و

ل���م ی���تمخض عنھ���ا الع���الم العرب���ي بع���د بالش���كل ال���ذي یجع���ل منھ���ا حق���ائق فعلی���ة 
  ومرجعیات متسامیة بالنسبة للمعاصرة.

فمن الناحیة الشكلیة، یستطیع العقل أن یكون خالصا وعملیا وفعاال وھیوالنیا 
زی��ة عق��ال نبوی��ا ومالئكی��ا وجزئی��ا وكلی��ا، كم��ا یمكن��ھ أن یك��ون م��ن الناحی��ة المجا

وشیطانیا، وان یتلبس ثقافیا بلباس القومیة مازالت تتضمن في ذاتھا ما أسمتھ تقالید 
األلمان بالروح األلماني والروس بالنفس الروسیة. بمعن�ى أنن�ا نس�تطیع النظ�ر إل�ى 

. ومن ھذا المذكورة أعاله صیغة "العقل العربي" على انھ محاكاة لما في التسمیات
تط�ورا م�ن حی�ث "عقالنیتھ�ا"،  أكث�رنطلق یمكن اعتبار تسمیة "العق�ل العرب�ي" الم

لكنھا اقل دقة من حیث تعبیرھا عن عالم الوجود الثقافي للعرب. وفي اإلطار العام 
تقف��ز عل��ى الواق��ع، وذل��ك لتح��دیھا إی��اه  الم��ذكورة أع��اله یمك��ن الق��ول، ب��أن الص��یغة

العقالني عبر البحث عن ج�ذوره وراء عقلیا. وذلك ألنھا تحاول أن تتخطى ضعفھ 
وجوده الواقعي، التي وجدتھا في "جذور الثب�ات" عل�ى ھیئ�ة ھوی�ات وج�واھر م�ن 

  القیم والمفاھیم والمقوالت المستقلة. 
أی��ة ص��یغة ت��دعي لنفس��ھا أو تش��اطر فرض��یات ال��روح أم��ا ف��ي الواق��ع، ف��أن 

ك�ار، ینبغ�ي أن تق�دم النقدي تج�اه الوج�ود وال�وعي الت�اریخي، أي ف�ي الوق�ائع واألف
التزامھ�ا الفعل��ي وإدراكھ��ا المؤس��س ع��ن وح�دة الت��اریخ وتخط��ي عثرات��ھ. وإال ف��إن 
االنتقاد سوف یفقد مبرر بواعثھ وغایاتھ. فللسفسطة أیض�ا "مآثرھ�ا" العقلی�ة. لكنھ�ا 
عادة ما تفقد الفع�ل معن�اه الواج�ب، مم�ا ی�ؤدي بھ�ا إل�ى مناھض�ة العق�ل "الخ�الص" 

ا دفاعا عنھ. إنھا یمكن أن ت�ؤدي وظیف�ة اجتماعی�ة وسیاس�یة حتى في اشد مظاھرھ
"تنویریة" مؤقتة، لكنھا عاطلة من حیث قواھا وآفاقھا الثقافیة. بعب�ارة أخ�رى، أنھ�ا 

  ال تستطیع أن تؤسس لعقالنیة العقل
   ***  
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ا امما  : موا  ا ا ا 

 
 

العقالنیة والالعقالنیة في التاریخ العربي الحدیث ھي بقدر واحد  إن إشكالیة
 الفكرةقضیة فكریة منھجیة وثقافیة سیاسیة وقومیة مستقبلیة. وبالتالي، تكمن في 

ة. ومفارقة المعاصر العربیة ینونةالمختلفة للك البدائل إمكانیات ونقیضھا العقالنیة
ما  أقرب فیھ ونقیضھا العقالنیة في أنھذه الظاھرة في تاریخ العالم الحدیث تقوم 

. المعرفة في انساقا ھي مما أكثر المقادیر من وكمیات القدر من تكون إلى أجزاء
من ھنا طابعھما الھش والمخرب أیضا. مع أن الفكرة العقالنیة السلیمة ھي على 

ب الدوام القوة الوحیدة األصیلة في الوجود اإلنساني. وكل ما في التاریخ یسیر صو
الكشف عن إمكاناتھا غیر المتناھیة وقدرتھا على تحقیق األبعاد األكثر "جنونا" 
للخیال المبدع. وما لم یجر حسم ھذه المعادلة التي تضمن أولویة وجوھریة 
العقالنیة وطابعھا المبدئي في األقوال واألعمال والوسائل والغایات، فان الوجود 

بال معرفة مبنیة على أساس التجریب الحي اإلنساني یبقى بال وجد وال وجدان، أي 
والبرھان العقلي الحر. وھذه بدورھا لیست إال النتیجة المترتبة على فقدان التاریخ 

  الذاتي على مستوى الفرد والجماعة واألمة والدولة.
وعندما نطبق ھذه الفكرة العامة على تاریخ العرب الحدیث، فان السبب 

لمعادلة أو بقاءھا في أفضل األحوال تختمر بتجارب الفعلي القائم وراء خلل ھذه ا
. مع للعرب والدولتیة السیاسیة الثقافیة الكینونة تھشم في یقوماألغراب واالغتراب، 
 وضعف ،تحصى ال جزیئات في ھوانھماك، وتجزئتھ ،تبعیتھما ترتب علیھا من ثم 

 وھیمنة غلغلت ثم ومن. الكبرى المتسامیة والمرجعیات المشتركة الھموم صیرورة
 ما كل باختصار، .وقت بأسرع التاریخیة المراحل تخطي ونفسیة النقص، شعور
 معاناة ولیس الماضي وأساطیر الذاكرة أولویة والسلوك الممارسة في یثیر أن یمكنھ
. أما الحصیلة النھائیة المستقبل ومشاریع الحیة الواقعیة والمعرفة النقدي البحث

 حالوة وتذوق الذات وعي لحقیقة یفتقد مازال العربي العالم لھذه الحالة فتقوم في أن
 لو كما تبدوالعشرین) ( الزمن من قرن تجربةوذلك الن  .المبدعة الفعلیة مرارتھ
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 عالم لنا تركت اي والرثاء، والتشبب والھجاء المدح قوافي صحرائھا في دفنت أنھا
 وغبیة، العقالنیة وشیخوخة مراھقة عقالنیة بین وصراع ومآسیھ، ثرهآبم مليء

   .لكلیھما النافیة للبدائل بعد حدودھا تكتمل لم ومعالم
 أن :واحدة بعبارة األكبر درسھ تحدید یمكن واقع أمام نقف بعبارة أخرى، إننا

. العقالنیة البدائل بضرورة شحذھا ما بقدر یة،ؤالر وضوح یعمق لم الزمن من قرنا
 بالدعوة ابتدأ قرن- الكبرى عواتھاد في الظاھرة ھذه مفاصل یةؤر الممكن ومن
 فان الظاھرة، ھذه مالبسات كل عن النظر وبغض !نقده بضرورة وانتھى للعقل

أفالكھ. ومع ذلك،  في والدوران الزمن في المراوحة حالة ھي فیھا الجلي الشيء
 كل رغم األولى المبادئ إلى الرجوع دعوة وھي أال واحدة فضیلة على تحتويفإنھا 

 .مأساويال طابعھا
إال أن مفارقة ھذه الظاھرة تقوم في كونھا ال تتناسق مع الحقیقة النظریة 

ال تستجیب ى، كما أنھا األول للمبادئ رجوع ھي األمام إلى خطوة كل القائلة، بان
 أفضل ھي األمام إلىعملیة  خطوة كلللمعنى القائم في الحقیقة العملیة القائلة، بان 

ج المجردة. من ھنا فاعلیتھا الغریبة فیما یمكن عشرات المشاریع والبرام من
، إضافة إلى النفس تعذیبالمتلذذ ب التشاؤمالجیاشة و مشاعردعوتھ بتوسیع مدى ال

روح والجسد. لكنھا لوھمیة مرھقة ل أیدیولوجیة بدائلاالنھماك المتشدد بفرضیات و
 تخطي لاج من العربیة العقالنیة ونقد تحلیل عادةفي الحصیلة تقدم مادة إل

 القومي الذات وعي حقائق تعمیقبمعنى "فضیلتھا" الوحیدة بالنسبة ل إنجازاتھا،
 والحاضر، الماضي واحد كل في یربط الذي المیدان تمثل. وذلك ألنھا والثقافي
 العربیة العقالنیة صیرورة الثقافي، واالنقطاع االستمرار والمعاصرة، التاریخ
 بمصیرنا جوھریة عالقة لھ ما كل اي ،وآفاقھا الحالي صراعھا وانحسارھا، الحدیثة
  ا. ووجودن

 انعدام یعني ال الحر واإلبداع ثالبح لمعاناة الحدیث العربي العالم افتقاد إن
 عقل اي فقدانھ، مع یتناسب بما وجدانھ یكون أن إلى أدى الذي األمر ووجدانھ وجده

 مفارقة في علیھ رنعث ما كل اي ذاتي، عقل بل وعقالنیة حقیقیة، عقالنیة بل
 للعقل بالدعوة االبتداء، أي العشرین القرن ونھایة بدایة الزمت التي الظاھرة
ه. وال یمكن إغفال ما في ھذه الحال من قیمة فعلیة بل نقد بضرورة واالنتھاء

 العقل تأسیس في منفیة حلقة تكون حالما، ولكن فقط لإلبداعوضروریة بالنسبة 
 مجردأفضل األحوال  يذي جرى ویجري لحد اآلن فھو ف. أما الالثقافي التاریخي
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 العربي العالم. وذلك الن وعناءھا الذاتیة المعاناة زفیر أو وقنوط یأس عن تعبیر
 مع التعامل في الخاص أدبھ وتأسیس وصیاغة بلورة اآلن لحد یستطع لم الحدیث

 الیبأسأي لم یستطع إنتاج  خاص، بشكل العقالني أدبھ معم، وعا بشكل نفسھ
 مثال على ذلك. ومن الممكن مالحظة اإلبداعیة معاناتھ مجرى في المتراكمة رؤیتھ

 العالمیة الثقافة في فعال عنصر إلى ككل العربیة والثقافة العقالنیة تحول عدم
. وھذا بدوره واألصیل الحر اإلبداع مصاف إلى ارتقائھا عدم بمعنى. المعاصرة

. وأصولھ وعناصره مكوناتھ من اي ینفي ولم فیھ ما یذلل لممؤشر على انھ 
 الروح على والتقلید التقالید واستعباد وسیادة وھیبة وھیمنة بقاء على ؤشروبالتالي م

 وجوده أولویات ولذاتھ بذاتھ یحقق ولم یجسد ولم یحسم لم انھ. بمعنى والجسد
 والتكنولوجیا مالعل وال االقتصاد وال األمة وال القومیة وال الدولة بنیة في ال العقالني

 من. أما الحصیلة كل ذلك فتقوم في بقائھ معلال وعلیال یعاني والثقافة السیاسة وال
ة. مترابط إشكالیة وھي. الثقافيالزمن و التاریخيالزمن و الواقعي الزمن إشكالیة

ھ زمن باعتباره فیھ سریانھ ال العشرین القرن ھدخول تعادل الواقعي الزمنففي مجال 
 بالماضي تھمقارنتعادل ھباء ما قام بھ حال  التاریخي الزمنمجال  الذاتي، وفي

 كبرى ثقافة صنعمن الزمن  قرن غضون في العرب استطاعالعربي، الذي 
ھي عین اإلشكالیة  الثقافي الزمن، وفي مجال رائدة كونیة لحضارة والتأسیس
 وعي إشكالیة ألنھا وجوھریة، تعقیدا األكثر اإلشكالیةأي والعمل،  علمالكبرى لل

 مأساةبدوره  حدد. األمر الذي نفسھا للثقافة التاریخي االنتماء وإدراك الذات،
  . االنطالق فرصة نفسھ الوقت في لھا أعطى ولكنھ. الحدیثة العربیة العقالنیة

 أكثر تاریخیة - ثقافیة كإشكالیة القرن بدایة في ذاتھ العربي الفكر واجھ فقد
. وفي ھذا یكمن السر منطقیة – ومعرفیة ثقافیة - عقلیة كإشكالیة إیاھا مواجھتھ من

 أن مصادفة لیس. ومن ثم الشعریة المعارك میدان في العقالنیة انھماك یفسر الذي
 وثنیة أنھا لو كما الثقافیة جاھلیتھا العشرین القرن بدایة في العربیة العقالنیة تواجھ
 فھم یمكن السیاق ھذا وضمن. لتراثھا النقدیة مواجھتا بالضرورة حدد مما. قدیمة

. وسبب كل ذلك الجاھلي شعره في للواقع ونقده ككل ومدرستھ حسین طھ مواجھة
 التاریخ، في ال العقل في العشرین كانت القرن بدایة يف الثقافة معضلةیقوم في أن 

 قدرھا الواقع ھذا الزمنھا. وقد العقل في ال الثقافة في التاریخ معضلة كانت بینما
 وان الوجداني، یقینھا مصادر التاریخي بحثھا في تواجھ أن ، أال وھوسبالمنا
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 النزعة صعود. األمر الذي حدد بدوره الثقافيارثھا  قیمة العقلي بحثھا في تواجھ
  األول.  طورھا في للعقالنیة المناسبة المقدمة باعتبارھا األدب، في النقدیة

.ولم یكن ذلك ونطقھا الذات حروف إلى الرجوع ھو الكلمة إلى فالرجوع
 حینذاك السیاسي تاریخھ یمارس ولم یمتلك لم العربي العالممعزوال عن واقع أن 

 الدولة صیرورة عن المعبرة العملیة ھو الرجوع ھذا كان نفسھ، الوقت وفي. بعد
 قوة عن یعبرون . إنھمشعراؤھا والثقافة الدولة نشوء یسبق ما عادة . إذوثقافتھا
 ھو كما الناشئة العقالنیة فقد كانت . مشاعرھمب أفعالھا ویسبقون التاریخیة الحدس
 جوھرھا وفي". الجاھلي الشعر" مع التعاملمھمة تمارس  حسین طھ عند الحال

 سلطة من والتحرر الحریة لقضایا وضعھا ھنا من. النظام ولیس الحریة عقالنیة
 العلم إلى ربأق مستقل أدبي تاریخ صیاغة محاوالتھا. ومن ھنا أیضا الماضي
 التحرر وربط بالتحرر، العربي األدب تاریخ إنتاج ربط، وكذلك سعیھا لالطبیعي

. لكن شأن كل ما كان یبدو في مظاھره عقالنیة صارخة عربي أدب تاریخ بإنتاج
 لذاتھا، تؤسس لملم یستطع التأسیس لذاتھ. بعبارة أخرى، إن ھذه العقالنیة  وعتیدة،

، والعربیة المصریة التجربة في واالنكسار الصعود محمال عن سعیھا في عبرت بل
 القدیمة التقالید انكسارالتي یمكن العثور علیھا في ثالث مستویات ومراحل وھي 

 الشك انكسارو ،الشك موجة وصعود الثورة انكسار، وعرابي ثورة وصعود
 بھا ھتمامواال الدیكارتیة جاذبیة وراءئم القا السر وھوة. اإلیجابی العقالنیة وصعود

.أما في الواقع، فقد كان ذلك نتاجا لما في والحقیقة المعرفة نھایة أنھا لو كما
 الحقیقة وقیمة الشك منھجیة بمعنى ،والیقین الشك بینالدیكارتیة من جمع مغري 

  ة. الیقینی
 للقرن األوربي الفكر بإبداع مقارنة الوراء إلى خطوة الدیكارتیةفقد كانت 

 اإلفراط دیكارتیة . إنھاآنذاك مصر في المرحلة لمزاج ناسبةم ولكنھا العشرین،
. لكنھا كانت معقولة، عرجاء دیكارتیة. ومن ثم كانت من حیث الجوھر الجزئي

 نقد إلى حاجتھ من أكثر نقدیة روح إلى بحاجة كان آنذاك العربي العالمبسبب كون 
 لتفسیر لجاھلیةا. وجد ذلك انعكاسھ في المعادلة المقلوبة، بمعنى لیس الروح

(شعرھا).  الجاھلیة لتفسیراإلسالم (القرآن)  العكس، على بلاإلسالم (القرآن)، 
 إلى أقرب ظلت وأفكارھا وقیمھا وأحكامھا العقالنیة ھذه موضوعات أن یعني ذلك

 التاریخي الفطام أسس وضعھا في تقوم قیمتھا نفسھ. إال أن الماضي من الماضي
. فھي التاریخي الفطام عقالنیةما یمكن دعوتھ ب. ومن ثم تأسیس الماضي مع
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 في، كما ھو جلي الحریة عقالنیة أسس إرساء في المساھمة أرادت التي العقالنیة
 ضحى(و اإلسالم) فجر( أمین احمد كتابات فينراه  كما وأتباعھ أصدقاءه إبداع

إننا اإلسالم). بمعنى احتواءھا على تفاؤل الرؤیة المغریة عن  ظھر(و اإلسالم)
 -موضوعاتھا! وھو أمر یمكن رؤیتھ أیضا في فیھ لیلنعیش في تاریخ وزمن ال 

 التسامح قیم إبراز، ووالتنوع االختالف عن والدفاع ،الثقافة وحدةالمتركزة حول 
مع ذلك  لكنھا. الرأي وأھل المعتزلة عن والدفاع ،العقلیة الحیاة وأھمیة ،واإلبداع

 وال نظاما تصنع ولم الفلسفة، مصاف إلى ترتق لم اي یة،ئوجز نقدیة عقالنیة ظلت
  . السیاسیة الرادیكالیة وھیمنة صعود مع اندثارھا یفسر ما وھو. منظومة

 التیار التاریخي الفطام عقالنیة تركتفمن الناحیة التاریخیة والمنھجیة 
 محاور تبدع ولم لمنظومة تؤسس لم. إنھا طرق مفترق أمام ككل والعقالني العقلي
 حاالتھا أشد في حتى عنھ ومغتربة الذاتي التاریخ عن بعیدة جعلھا . مماالذات وعي

 المطلقة األغلبیة اتقریب تشمل صفة وھيكان،  عندھا التاریخ. وذلك الن فیھ انغماسا
. وبالتالي كانت عاجزة عن التمھید وتراثھ الماضي مع یتطابق، االتجاھات لمختلف

 العقالنیة. والمقصود بذلك أن العقالنیة لفكرةللما یمكن دعوتھ بالمسار الواجب 
. وعدم إدراك ھذه قومیة وثقافیة تاریخیة اجتماعیة وكینونة بل حسب،ف مبدأ لیست

الحقیقة العمیقة والذائبة في صلب التاریخ الذاتي للعقالنیة نفسھا بوصفھا مظھرا 
یعي عقلیا ومنطقیا ومنظومیا لتجارب األمم في حل إشكالیات وجودھا الطب

والماوراطبیعي، ھو الذي یجعل من أكثر مظاھرھا تطرفا وغلوا مجرد ألعاب 
عابرة. بعبارة أخرى، إن المسار الواجب للعقالنیة ھو مسار توسیع وتدقیق 
وتعمیق مفاھیم وأفكار ومبادئ وقواعد وقیم الرؤیة العقالنیة بوصفھا تمثال 

من تجارب اآلخرین. وذلك للتجارب الفعلیة لألمم، ولیس الحصول علیھا جاھزة 
الن العقالنیة الفعلیة من حیث أصولھا التاریخیة ھي تجربة ثقافیة ذاتیة. ومن ثم 

التجربة  ومؤسسة، حدودفان حدود المنطق فیھا ال تتعدى، من اجل أن تكون فاعلة 
التاریخیة للنفس. فھو األسلوب الوحید الذي یعطي لھا إمكانیة التجذر في منظومات 

ملیة مستعدة للنفي الذاتي، أي الذوبان الدائم في توسیع وتعمیق الرؤیة نظریة وع
   العقلیة والعلمیة في مختلف مجاالت ومستویات الوعي االجتماعي.

فعندما تأمل الصیرورة التاریخیة للكینونة العربیة، فإننا نقف أمام حقیقة 
على ذلك ي. وترتب الثقاف صھرھا خالل منتكونت  العربیة الذاتتقول، بان 
. وقد كان ذلك نتاجا طبیعیا للتجربة ثقافیة قومیةة بھیئة العربی القومیةصیرورة 
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العربیة في كیفیة حل إشكالیات الوجود والطبیعي والماوراطبیعي، التي قادتھا 
 یمكن معقد تطور نتاج الحصیلة ھذه كانتوقد وجسدتھا وحققتھا الفكرة اإلسالمیة. 

للعرب،  الروحیة الثقافیة الرابطة دور اإلسالم لعب :یلي كما العامة خطوطھ رسم
 أشكال مختلف الثقافیة الواحدیة ھذه ذللت. والثقافة واحدیة مثالھ على صنعو

، جماعة إلى القبیلة حولت)، وبأثرھا وغیرھا عرقیةوال القبلیةة (التجزئ ومستویات
 وواقعیة، مرنة منظومات بناء في ذلك ساھمة. وأم إلى والجمیع ،قومیة إلى والقوم

 اإلخالص حتى الصادقة النیة من، أو اإلرادة الحیة (المتسامي الفعل فیھا لعب
 السر وھو. لھا مناسبة عقالنیة یكون أن یمكنھ لما) األخالقي( العملي الحافز) القلبي

  . والعمیق المتنوع إبداعھا وراء مئالقا
 من كل في الفكریة النیاتھاوعق الثقافیة عقالنیاتھا اإلسالمیة الثقافة أبدعت قدف

 لاالعتدا وثقافة) الغلو ورفض اإلسالم ودار واألمة اإلجماع كرة(ف الحدود ثقافة
 ) وثقافةواالجتماع والقیم والسلوك الفكر مستوى على واالعتدال الوسط فكرة(

 والخلف، والسلف والباطن، والظاھر والمنقول، المعقول( المعتدل العقلي التوظیف
وغیرھا من الثنائیات النظریة والعملیة على مستوى المناھج  واإلجماع واالجتھاد

وتوافق ذلك مع صیرورة المنظومات المتنوعة والمحكومة  والفنون والعلوم).
 لدولةالالحق ل نحاللبمرجعیات ثقافیة خاصة صنعت بدورھا ثقافة اإلجماع. أما اال

ا الخاصة. بینما ومرجعیتھ ئھاومباد نظامھا انحاللفقد أدى إلى  اإلسالمیة العربیة
. بحیث تحول العالم تبقى ما كلاندثار  التركیة السیطرة من قرون خمسةاستكملت 

  العربي بأثر ذلك إلى صحراء ثقافیة. 
 الكیان بناء ثم ومن السیاسي االستقالل مالمح األولى للمرة ظھرت وحالما

 المستجدة ذاتھ طویل أماموقف للمرة األولى بعد انقطاع  فانھ نظام، بھیئة العربي
 الحالة ھذه ووجدت. المستقل وجوده معنى وتؤید تكشف براھین عن البحث ثم ومن

ة. القومی والنظریات واآلراء المواقف وتأسیس ظھور في األول النظري تعبیرھا
 للفكر العقالنیة المساعي بین الدفینة الصراع عناصر تكمن كانت الحالة ھذه وفي

 غیره من أكثر عربي انھ مع، القومي الفكرمن جھة وبین  واإلسالمي العربي
. ولم یكن ھذا معزوال عن الواعي غیر أو الواعي انتماءه حیث من وإسالمي
التاریخیة والثقافیة للعالم  االنتقال رحلةھا لمقابتس، واالحدیث القومیة الفكرةاستالب 

ح الدیني والثقافي العربي. بمعنى عدم اكتمال االنتقال الطبیعي لمراحل اإلصال
 الصراعوصیرورة األسس االجتماعیة واالقتصادیة للدولة الحدیثة. لھذا لم یتجھ 
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 كبرى عقالنیة ئمباد أو ثوابت صنع أو مرجعیات عن البحث صوب بینھما الالحق
  . والتحزب السیاسي االستحواذ صوب جرى بل ملزم، إجماع أو

 الن عدیدة، وذلك إمكانیات قمفتر أمام ذلك بأثر العربي العالم وقف لقد
 السلطنة لموت نتاجاوالدتھ كانت  خاض. كما أن مذاتیة والدة نتاج یكن لم ظھوره

 إلعادة الممكن البدیلالكولونیالي. بینما كان  الغرب مولدتھكانت ، بینما العثمانیة
 . غیر أن .علیھا جدیدة عقالنیة وإبداع للتراث االنتماء أسس تعمیق في یقوم نشأتھ

 سبب وھو. اإلمكانیة ھذه وعرقل أعاق قد وھیمنتھا السیاسیة الرادیكالیة صعود
 عقالنیةمختلف النماذج واألنماط الو اإلسالمیة اإلصالحیة تراث ثاردوان اضمحالل

  التیارات في وقت الحق كما لو أنھا لم تكن، أو كما لو أنھا كانت ھباء.  من وغبرھا
 أن دون والذات، األصالة فكرة وضعت قد اإلسالمیة اإلصالحیة كانت فإذا

ات عقالنیال فان التراث، إلى الكبیر استنادھا رغم ،ةقالنیبھیئة منظومة ع لھا تؤسس
 وعي وقیم بمعاییر لھا تؤسس أن دون العقالنیة قضیة وضعت ةالدنیویة العدید

 استعاضتھ وعوضتھ ما سرعان ضعف نقطتاقد كانت تلك وي. القوم الذات
 إلى بالضرورة أدى مما والقومیة، الوحدة بین بجمعھا القومیة السیاسیة ةالرادیكالی

. فقد الثقافیة العقالنیة قیمة رفضت أنھا كما االجتماعیة، العقالنیة عناصر إھمال
 العملیة الصیغة مثلت ألنھا ،وجدان العوام على السیاسیة الرادیكالیة استحوذت
 النظام وضرورة الفكر عقالنیة عن تاستعاض. كما القومي الذات لوعي السیاسیة

  عنف عبر إرجاع كل شيء إلى فكرة السلطة.وال القوة اي الضرورة، بنظام
 بسبب عدم استنادھا إلى العربیة، للقومیة الفكریة العقالنیة أسس غیابأما 

 على القومي أولویةالقومي والتاریخي، فقد أدى إلى ھیمنة و الذات وعي تقالید
 في وقسوتھا خشونتھابدوره  حددمما  إھماال كلیا. األخیر الإھم أو االجتماعي

األخرى بمختلف تیاراتھا وأحزابھا وأیدیولوجیاتھا.  العقالنیات عناصر مع التعامل
وقد كانت النتیجة اإلخالل في كل شيء، وتحول الخلل إلى "منظومة" تالفي 

 المعضالت تناول نع الفكر باستقالل المستقل الفكر عن االستعاضةالخلل! ومن ثم 
بسبب انعدام  وذلك. الواقعي التاریخ وإھمال العربي للوجود الفعلیة والمشكالت

لھذا  ا. وقد ظھرت النتائجحقیقی اذاتی اوعی ال ! إذالتاریخ لمعنىاإلدراك الحقیقي 
 بان یعي كان من نادرا. حینذاك ١٩٦٧ عام األولى للمرةالخلل المنھجي الشامل 

 االستثناء. ومئالقا والنظام العربي الوجود عقالنیة ال في ومیق الجوھري السبب
الذي لم یتحول  فقط. كما انھ الدرس زریق قسطنطین ما تلمسھ آنذاك ھو الوحید
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 فتجارب .اآلن لحد منھ االستفادة تجر لمإلى عبرة والى حتى إلى قضیة. بمعنى انھ 
 الالعقالنیة سیطرة أن عن تكشف التعیسة والتسعینیات والثمانینیات السبعینیات

سوى  البدیل النظام ھذا. بینما ال یصنع نظام إلى تستند ال ألنھا الھزیمة، یساوي
  . الذات وعي عقالنیةة المحكومة بمرنالو ةواقعیمنظومة األفعال ال

والش��يء الوحی��د العقالن��ي نس��بیا والم��ؤثر جزئی��ا بالنس��بة لش��حذ وع��ي ال��ذات 
 ال�نفس تج�اه النقدی�ة النزع�ة ظھ�وریق�وم ف�ي  الق�ومي واالجتم�اعي والثق�افي ك�ان

 نقدة كما ھو جلي في أیدیولوجی ما تكون إلى تأمالت أقربإال أنھا ظلت  . والتراث
 الت�اریخي والفك�ر العربفي كتابھ ( العروي هللا عبدعند  السیاسي التاریخي الوعي

ة السیاسیفكرة لل لعقالنيا التأسیس). فقد ربط فكرة المعاصرة العربیة واألیدیولوجیة
 الص�ناعیة الث�ورة حت�ى النھض�ة عصر من التاریخبمرجعیة أیدیولوجیة تقول، بان 

، وان للغ�رب النقدی�ة النظری�ة ھ�ي الماركس�یة، وان التخلف من لخالصا نموذج ھو
ف�ي الثقاف�ة  والمتح�ول الثاب�ت نق�د. بینم�ا توج�ھ ادون�یس ص�وب الح�ل ھ�ي العقالنی�ة

آن�ذاك، والت�ي یس�تكملھا عل�ى  وأص�الة وعمق�ا ج�رأة األكث�ر المحاول�ةالعربیة. وھي 
 ربطأسس أرقى الجابري في نق�ده لم�ا اس�ماه بالعق�ل العرب�ي. فق�د س�عى ادون�یس ل�

 تح�ررا الش�عوب أكث�ر أن عل�ى البرھنة. وحاول الثقافي الذات بوعي النقدیة الرویة
 تحط�یم في ض�رورة العربي للعالم بالنسبة لقرب. ووجد ھذا اتراثھ من قربا أكثرھا
 وتق�دیم وح�دتھا ف�ي ص�راعھا ع�ن والكش�ف العربی�ة الثقافیة ذھنیةلل التقلیدي الطابع
 ال إب�داع. بمعنى صنع الدائم التجاوز عملیة في اإلبداع مبدأ رفع اي الممكن، بدیلھا
. ولم تكن ھذه اآلراء، وكل ما كتب بصورة نقدیة معزولة ع�ن الت�أثیر انعكاس أدب

ماركس�یة بمختل�ف مدارس�ھا ومش�اربھا ومس�تویاتھا، إض�افة الحاسم لألیدیولوجی�ة ال
وبغ�ض النظ�ر ع�ن ك�ل ھ�ذه  إلى تأثیر مختلف الموضات الفلسفیة المسطحة آن�ذاك.

 العقالنی�ة النقدی�ة لنزع�ةدعای�ة الجی�دة لال المثالب، إال أنھا كان�ت تعم�ل ض�من س�یاق
 أص�ول ع�ن الكش�ف مھم�ة. بمعن�ى وض�عھا ال�ذات وع�ي مباحثوتوجیھھا صوب 

 النظ�ر وبغ�ض. العقالنی�ة وغی�اب والتخل�ف الت�أخر جذور عن فیھا والبحث، الثبات
 وكیفی�ة الثب�ات أص�ول كش�فالمتعلق�ة ب والت�دلیل البرھن�ة ومس�تویات لیباأس� ع�ن

 أراد ان�ھ. النق�دي ال�روح ھ�وفیھ�ا  وج�وھري قیم ھو ما فان إنتاجھا، وإعادة إنتاجھا
 والثب�ات التقلی�د أص�ول ف�يم العربي تقوم السائدة في لعال لالعقالنیةا أن عن الكشف

 ال�ذي مس�تواھا وف�ي نشأتھا في العربیة الثقافة بان یستنتج ذلك جعلھالمھیمنة فیھ. و
 مؤسس�ة وأنھ�ا اجتھادی�ة، ال اجماعیة ثقافة وأنھا وتقلید، إتباع ثقافةھي  وساد ھیمن
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 ل�ذاتھا ؤسس�ةالم العقالنی�ة. بینما جرى إھمال ومحاربة الحریة على ال الشرع على
 وإنس�انیة الفالس�فةو المعتزل�ة تراثو الثوریة، لحركاتل العقلي التراثوالقائمة في 

   .المتصوفة
وضمن ھذا السیاق جرت مختلف أشكال ومستویات النقد الماركسي في 
العالم العربي آنذاك، ولكن من خالل التركیز على رؤیة سوسیولوجیة أیدیولوجیة 

مھدي عامل آنذاك من بین أكثرھا "تجانسا" بھذا الصدد متحزبة. وقد تكون كتابات 
) العربیة البرجوازیة أزمة أم العربیة الحضارة أزمةكما وضعھا في كتابھ (

 مأزقوغیرھا من المقاالت واألبحاث. فھو ینطلق من مقدمة سلیمة تقول، بان 
 من ھموقف ھنا من .السیاسي االجتماعي وجوده أزمةینبع من  العربي الوجود

. العربیة الحضارة أزمة ال العربیة البرجوازیة بأزمة اسماه ما دراسة ضرورة
 بقاء سبب ھو الحاضر بل الحاضر، في ضياالم بقاء لیس التخلف سببواعتبر 
  .األشیاء منطق على اإلنشاء منطق تغلب البرجوازیة. وان فیھ الماضي

 عقالنیةقضیة اتھا النظریة فیما یتعلق موجو المرحلة ھذه حصیلةلقد كانت 
 جدید من استثارتھاتقوم أول وقبل كل شيء في  الحضاریة البدائل وأزمة األصالة

 بدایة فيتناولھ جرى  لما األعمق الصورة. ومن ثم كانت الذاتي الوعي قضایا
 والثقافي السیاسي -العملي الذات وعي قضایا على التركیز بمعنى العشرین، القرن

وإشكاالتھ الكثیرة  التراث من الموقف قضیة روزب بالضرورة حدد مما. القومي
األول الھجري.  قرنھما في واإلسالم العرب ثقافة ما یوم في میزت التيوالكبیرة 

 للمرة تضع بھذا الصدد، وذلك ألنھا صحیة ظاھرةوفي ھذا كانت تكمن بروز 
 ھاوجود انھ على معھ وتتعامل الثقافي التاریخي إطاره في العربي الوجود األولى

 األبحاث وموضوع مادة إلى التراث تحول ھنا من. والمستقبل والحاضر ضياالم
ة. والفلسف واألدب والتاریخ والفكر السیاسة من كل في والمناھج والمشاریع والجدل

لكن الحصیلة النظریة ظلت مع ذلك كما ھي، بمعنى دون تفعیل جوھري 
والتفكیر والمواقف العملیة.  لمحاوالت إرساء أسس المنظومات العقالنیة في الفكر

یش الرؤیة شووذلك الن حصیلتھا لم تذلل األسس والقواعد المنھجیة السائدة في ت
. ومن الممكن المفقودة الذات وعي أولیةالنقدیة والمستقبلیة تجاه القضایا المتعلقة ب

، والثوریة والدیمقراطیة المادیة نماذجرؤیة المالمح المثیرة لھا آنذاك في كل من 
كما ھو – التراثیة العقالنیة، ومروة حسین عند )المادیة النزعاتكما ھو الحال في (

، العقالنیة التراثیة نماذج)، والثورة إلى التراث منالحال عند الطیب تیزیني قس (
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 حسن " عندیددالتج مشاریعكما ھو الحال في الكتابات الكبیرة والكثیرة عن "
  . حنفي

النظریة نعثر على ما یمكن دعوتھ بمساعي  ففي كافة ھذا "المشاریع"
كل  تجاه العقالنیة منطق سأسیتسعت ل . أنھاالمھزومة الثورة على للرد التأسیس

 اختزال، والعمل إلى العلم أو التطبیق إلى النظریةى، وإشكالیة الكبر مبادئھامن 
 فيیضا . األمر الذي وضعھا أتیاراتھا بمختلف السیاسیة الرادیكالیة تقالید ونفي
 الغلو تیارات مع وباألخص العقالنیة غیر االتجاھات مع وصدام صراع حالة

 الرادیكالیة وذھنیة نفسیة واعنف أكبر، التي استعادت وبقوة الدینیة والتطرف
، بوصفھا الخاتمة إلى تالقي وانھیار العقالنیة والالعقالنیة الدنیویة السیاسیة

سیع مدى الرادیكالیة األیدیولوجیة المتحزبة العربیة الحدیثة. فكالھما أدى إلى تو
في الوعي والسلوك السیاسي، ومن ثم إنھاك وتفتیت العقل النظري والعملي. وقد 
یكون االستثناء النسبي والكبیر أیضا في مؤلفات محمد عابد الجابري. إال أن 

ار، المجرى العارم لصعود التیارات اإلسالمیة المتطرفة قد أغلق ھذا الباب والمس
بإرجاعھ التاریخ "المنحرف" إلى صیغة منحرفة في الوعي والرؤیة والعمل، لكنھا 
الضریبة التي ینبغي دفعھا من اجل أن یتبلور مزاج عقالني یجعل من تذلیل 
اإلسالم الالھوتي والسیاسي وتجارب القرن العشرین بكافة أشكالھا ومستویات 

االجتماعي السیاسي وإعادة تمثل  وأنماطھا ونماذجھا المقدمة الضروریة للتطور
  واستخالص تجاربھ في فلسفات عقالنیة عربیة واقعیة ومستقبلیة.
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 :ا اوآ ا ا ما  

 

إن الحد العام للعقالنیة ھو أنھا منظومة فكریة تجعل من العقل المنطقي 

ضافة إلى التجربة اإلنسانیة ونتائج العلوم بشكل عام والدقیقة بشكل خاص، إ

المتنوعة والمختلفة، الفیصل النھائي والحكم المطلق في مواجھة وحل إشكالیات 

لالحتمال الواقعي.  النظري الوجود اإلنساني، والبحث عن البدائل، والتأسیس

 جھة، ووحدةوبالتالي، فان للعقالنیة مظاھرھا التاریخیة وتنوعھا الثقافي من 

العقالنیة من حیث والعملیة من جھة أخرى. ذلك یعني أن  مساعیھا النظریة

صیرورتھا التاریخیة وخصوصیتھا الثقافیة ال ترتبط بصورة آلیة بالنزعة الدینیة 

تتمثل ألنھا أو الدنیویة.غیر أن األخیرة ھي الصیغة األكثر رقیا وتطورا لھا، وذلك 

والالھوتي إلى وتؤسس في نفس الوقت لحالة االنتقال من الوعي األسطوري 

الوعي العقلي المحض. ومن ثم تعمل على توسیع مدى التجربة اإلنسانیة بوصفھا 

للمستقبل. األمر الذي یعطي لنا إمكانیة  اورؤیة واقعیة واستشراف ادائم احتماال

القول، بان العقالنیة الحقیقة ھي التمثیل الواقعي والثقافي للفكرة الفلسفیة عن الحد 

د ذلك بدوره على مدار التاریخ، من حیث رقیھ مما حد. الوسط واالعتدال

بمعاییر  الموقف العقالني بوصفھ رؤیة ومنھجا للنظر إلى الكلّ مسار  ،وتعرجاتھ

الطاقة الحیة والمستقبلیة في االجتھاد النظري والعملي، اي  إبراز. ومن ثم الكلّ 

ما في التیارات األخرى البقیة الباقیة مما فیھ و المساھمة األكثر جوھریة التي تجرّ 

  صوب الصیغة األكثر واقعیة ومنطقیة وإنسانیة للبدائل. 

وفیما لو طبقنا ذلك على مسار العقالنیة العربیة الحدیثة، فإننا سوف نقف 

أمام "انتھاك" فض لمعنى وحقیقة العقالنیة كما ھي. والسبب العام لذلك یقوم في أن 

فصام وفطام ما یكون إلى حاالت  أقرب ثةلعقالنیة العربیة الحدیالعام ل مسارال

الوعي  ألسسوالھیام بتقلید تجریبي جزئي، وانعدام شبھ تام  األصالةوانعدام 
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. ومن ثم فقدانھا لحقیقة العقالنیة، أال وھي قوتھا التأسیسیة للتراكم الذاتي الذاتي

كالي خشن والتطور التلقائي. مما صبغ تاریخ العقالنیة العربیة الحدیثة بطابع رادی

انعكاس مسطح ما تكون إلى  أقربوبدائي. بحیث جعل منھا في نھایة المطاف 

. األمر الذي نعثر علیھ في الصیغة الظاھریة العامة لمسار لرادیكالیة سیاسیة

نقد  ه ومنھ إلىنقد إلىمن تمجید العقل ھ في حلقة مفرغة دوران"العقل العربي" و

دورة الزمن وفراغھا من یست إال الصیغة الفعلیة ل! وھذه الدورة بذاتھا لالنقد العقلي

التاریخي القومي والثقافي. بحیث یمكننا العثور علیھا في كل مفاصل  وعي الذات

الحیاة والوجود الفردي واالجتماعي والدولتي والقومي والثقافي. ولیس مصادفة أن 

بالعناوین  ولعنعثر مع كل ھبوط واندحار وتقھقر فعلي إلى صعود وھیمنة وقوة ال

ذات الطنین الھجین من سجع العبارة ووجع الفكرة! وھذا بدوره لیس إال الفارغة 

بحیث للفراغ المعنوي والفكري والمنھجي. انھ "فكر" بال تفكر.  اآلخرالوجھ 

النقد ال تحولت كلمة "النقد" إلى مفتاح الكتب الفارغة من حقیقة النقد. بحیث أصبح 

ونقد الدین  نقد النص ونقد الحقیقة ونقد الفكر، مثل ینفي العناو إالیخضع للنقد 

مع ما یرافقھ بالضرورة من انحدار في مستوى النقد نفسھ. أما  .ونقد العقل

الحصیلة النھائیة فھي استعادة لما كان من حیث الرؤیة والمنھج والنتیجة. األمر 

من حیث  عقالنیة مریضة، اي ال عقالنیة "العقالنیة العربیةالذي جعل من "

وھذا بدوره لیس معزوال عن النقص الجوھري فیھا والقائم في كونھا  الجوھر.

من ھنا عدم ثباتھا في مخزون الوعي التاریخي  عقالنیة التقلید والتشوه العقلي.

الثقافي، بمعنى نفیھا الطبیعي بوصفھا درجة في سلم االرتقاء التلقائي للفكر 

تطابق الخفي من حیث قیمتھا وأثرھا مع والتفكیر والتفكر. ومن ھنا أیضا ال

 الالعقالنیة نفسھا. 

تقلیدیة  ألنھا" ھي ال عقالنیة خالصة. وذلك معاصرة"العقالنیة العربیة الإن 

تتراوح ما بین قرود وببغاوات، ولكن بدون براءة الطفولة  أنھابكافة مدارسھا. 

. لھ بالتاریخ "الطبیعي"تّطبع ال عالقة وبالتالي، فھي اقرب إلى وفاعلیة الطبیعة. 

الكبرى السائدة والممثلة  فكرةالالفكرة السیاسیة ھي ولیس مصادفة أیضا أن تكون 
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من وة. أیضا.  ابروالع نسبيالجزئي ولنموذج العقالنیة المقلدة. من ھنا طابعھا ال

األیدیولوجیة التي الزمت صعود وھیمنة "الفكرة  ھوس الولع بالحذلقةأیضا ھنا 

في الفكر النظري والعملي العربي الحدیث. وھذا مرتبط بدوره فیكونھا  العقالنیة"

كانت وما تزال من حیث الجوھر عقالنیة وجدان وفاقدة لمعاناة البحث. من ھنا 

"تجریبھا" الغبي لكل ما یجري إنتاجھ في الغرب آنذاك، اي تحویل معاناة الفكرة 

النزوع األیدیولوجي وھیمنتھ العقالنیة الغربیة إلى ولع وموضة. من ھنا إفراط 

المطلقة على الوعي الفردي واالجتماعي والقومي. إذ إننا ال نعثر فیھا إال على 

أنماط وأنواع ومستویات أیدیولوجیة مختلفة ومتباینة. مما جعل منھا مجرد كمیة 

الواقع والتاریخ ومصدریتھما  بإشكالیاتالمغتربة والجاھلة األیدیولوجیة لرؤى من ا

الدراسة  وأسالیببة لبلورة الموقف والقیم والرؤیة والقواعد والمبادئ بالنس

 ةماركسی. إننا نعثر فیھا على نماذج والتحلیل والنقد وتأسیس المناھج وتولیفھا

مسطحة ووضعیة ال علم فیھا وغیرھا مما ة خاویة مرورا بوجودیة تفكیكیوصلدة 

لكنھا في الوقت یر للغثیان. رتیب وممل ومثجمیعا كل ما فیھا وال یحسد علیھ!. 

جذوة المراھقة الفكریة ضمن حدود االبتھاج نفسھ عملت وتعمل بحماس على إبقاء 

التي  الماركسیة! إذ ال نعثر، على سبیل المثال، في الوجداني واھتزاز الجسد

تجعل  ألنھاللوعي النقدي وذلك  تخریفھیمنت على مدار عقود طویلة، إال على 

وفي آخر الموجات "الفلسفیة" نعثر  معیار الحقیقة النھائیة. ولوجیةاألیدیمن رؤیتھا 

فكوك تلوك  إلى. بحیث تحولت أساساك ما ھو مفكك یتفك منھمكة في تفكیكیةعلى 

تفكیك بال بنیة. من ھنا بناءھا  أنھاعلف التقلید لكي تصنع لبن بال طعم وال فائدة!! 

حلل بعبارة أخرى، أنھا تف! الجمال والجالل على كاھل الوعي الضعی ألوھام

بصورة ركیكة ما ھو ركیك بطبعھ ووجوده. وسبب ھذه المفارقة الغبیة یقوم في 

كالھما مستورد تقلیدي. انھ یشبھ بمن استعجب بكونت (الوضعیة) وماركس  أنھما

عشرات غیرھم من ھو اقل قیمة منھم، دون (الماركسیة) وسارتر (الوجودیة) و

وتلقائیة الوعي األوربي في معاناتھ التاریخیة. األمر الذي درایة لألصول والجذور 

استعجام في الفكر واللغة والمعنى والغایة جعل من ھذا اإلعجاب الطفولي مجرد 
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. والسبب ھو أصحابھمع موت ولیس مصادفة أن یندثر كل "إبداعھم" والمعنى. 

 فكرمكر الیجعل من ف األصیلصیال. بینما موت المفكر أانھ لیس فكرا ذاتیا و

وقد أدى ذلك إلى نتیجة جلیة ومدمرة بقدر واحد أال جماال وجالال.  أكثر وتفكیره

وھي غیاب الفكرة المنظومة، اي انعدام الفلسفة الذاتیة ومناھج التفكیر الخاصة 

  النابعة من تأمل ودراسة ونقد التجارب الذاتیة. 

ا فرحة مترنحة في ھجري لحاللقد كانت تیارات العقالنیة العربیة الحدیثة ت

 . أنھا"عقالنیة" بال تاریخمجاھل الھوى األیدیولوجي. األمر الذي جعل منھا 

غالف  مجرد ألنھاسارت في زمن االغیار من ھنا اندثارھا وتقلب اصحابھا 

 محاربة وافتقاد فيالقائم الجوھري ھا نقص. وترتب على ذلك بروز وتأثیر وقشرة

منظومات فلسفیة خاصة بھ. وھو نقص یرتبط  لىإالفكر العربي النظري المعاصر 

بانقطاعھ وانفصالھ وانفصامھ عن تراثھ الفلسفي المنظومي الھائل من جھة، 

وربي الذي افقده سالمة الحس، بداع النظري الفلسفي األمام اإلأوبسبب استالبھ 

من جھة أخرى.  أصیل، إبداعالمالزم لكل  المكاشفاتونقد البصیرة، وحدس 

تاج فقدان العالم العربي لتاریخھ السیاسي والقومي المستقل على مدار وكالما ن

یكون الفكر  أن إلى أدىمما قرون بعد سقوط مراكزه السیاسیة والثقافیة الكبرى. 

  ودوران في فراغ ثقافي.  اآلخرینالنظري والعملي اجترارا لتجارب 

شراسة  إن "عقالنیة" بال تاریخ ذاتي تعادل من حیث المنھج والتأثیر

نتیجة غیر استمرار  إلىتؤدي العقالنیة. ومفارقة ھذه الظاھرة تقوم في أنھا ال 

وفي ھذا كانت تكمن . واألدبياالستالب والضیاع وضعف المناعة والفقر المادي 

 الحدیثة الالعقالنیة العربیةف المصادر النظریة لالعقالنیة العربیة الحدیثة! أیضا

بسبب ضعف أو تعمل وتتخبط  أنھاالعمیاء.  رادةلإلتجسید ھي  أشكالھابمختلف 

انعدام "العقل المستفاد" في "عقلھا الفعال". كل ذلك یجعل من اجتھادھا انتھاكا 

ختلف توازي وتجري وتالقدیمة ة لالعقالنیلكن إذا كانت ا الحق والحقیقة. ألدب

قافة العربیة الرفیع والكبیر والعمیق في الث اإلنسانيقالني عالتیار التتصارع مع و

اإلسالمیة، أي تقف على ضفافھ، فان الالعقالنیة العربیة الحدیثة تقوم في كونھا 
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صنو للعقالنیة المقلدة، رغم احترابھا الظاھري. ولیس مصادفة ا یكون الصراع 

الفكري (أو بصورة أدق األیدیولوجي) السائد في التاریخ العربي الحدیث 

ولوجیات "تقدمیة" و"رجعیة"، "یساریة" والمعاصر ھو مواجھة منغلقة ألیدی

و"یمینیة"، "قومیة" و"أممیة"، "دینیة" و"دنیویة". أي إننا نعثر فیھا على كل قشور 

التجربة األوربیة. بینما اإلبداع الثقافي والفكري العقالني وغیر العقالني في الثقافة 

قد تجاربھ ومفاھیمھ وقیمھ في مجرى تأمل وتحلیل وناصطالحاتھ األصیلة ینتج 

الذاتیة، أي كل ما یساھم في بلور مناھجھ الواقعیة ومشاریعھ المستقبلیة، أي في 

بلورة الصیغة الفعلیة والفاعلة للعقل النظري والعملي بما یتوافق ویستجیب لتطوره 

التلقائي. األمر الذي طبعھ بدوره أیضا ھیاج الالعقالنیة العربیة الحدیثة، أي 

حیث التقلید وشراسة االنغماس فیھ، واالبتھاج "المقدس"  تطبعھا على نقیضھا من

  في رجوعھا إلى سلف األسالف والتمرغ في أوحالھ "النقیة".  

فالذاكرة الحالیة قد ال تستدرك وال تحس ھلوسة الحماس المفرط وھیاج 

، بعد انتصار "الثورة سبعینیات القرن العشرینمنذ وت دالصیحات العدیدة التي 

جدیدا قد بدأ! وھا ھو  وآخربان عصرا قد انتھى، ، والقائلة ي إیران"اإلسالمیة ف

وفي تلك األیام بدت . اإلسالممبشرا عن عصر جدید ھو عصر  اآلفاقیلوح في 

األحداث بالنسبة للوعي "العقالني العربي" الدنیوي كما لو أنھا بدایة نوعیة جدیدة 

وعیھا ودغدغ مشاعرھا أوھام مما أثار في  نفي قرن النھضة البائس.أو تستكمل ت

"األبدیة"، كما لو أنھا استعاضت بسھولة فكرة "الثورة الدائمة" الدورة وأساطیر 

التي تستقي لحمھا من ھیكل العظام الیابسة، اي من الشعور بفكرة الدورة األبدیة، 

طبعا أن ھذه األساطیر المحببة للقلب،  الملھم والمحیر لدورة الوالدة والموت.

" القابعة تجییشواجھة ومشاعر "المحدس البعض مالمح ما یمكن دعوتھ بتمتلك 

توحي على الدوام بالقوة القاھرة لشیطان ، والتي التاریخ البشري أعماق أعمقفي 

! ولیس مصادفة أن تظھر، في تاریخ الثقافة العصیة على الحل وإشكاالتھالزمن 

مع أن الفھم العقالني یدرك مسار  الدورة المئویة.العربیة اإلسالمیة، أوھام وأفكار 

وحلول  إشكالیاتولیس عقودا، اي الزمن والتاریخ اإلنساني ویعیھ على انھ ُعقَد 
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في التاریخ  ، أمابدایة ونھایةففي الزمن یمكننا البحث عن  .عابرا ولیس زمنا

لكن ظھور إشكالیة الزمن والتاریخ وانفصامھما المریع في واحد.  كلّ  فأنھما

 القرن العشرینعقالني" العربي ارتبط من حیث الجوھر بواقع یقول، بأن الوعي "ال

 ألنھالجنائزي!  تأبینھاالعقالنیة ووالدة زمن بالنسبة للعالم العربي كان في آن واحد 

دراما العقل ! األمر الذي جعل منھا مسرحا تافھا لابتدأ بھا وانتھى بتشییع جثمانھا

الغبیة! ولیس مصادفة أن  دراما المفارقات. وفي الوقت نفسھ كانت والعقالنیة

یتتوج ھذا القرن بصعود أساطیر وخرافات دینیة فاعلة بوصفھا الوجھ اآلخر لزمن 

  األساطیر والخرافات الدنیویة لألیدیولوجیات المستوردة. 

 العشرین) وأبرزت اإلشكالیةقرن فقد وضعت تجربة قرن من الزمن (ال

 اإلشكالیاتنفس  أماملعالم العربي ھنا وقوف ا . منوالتقلید لألصالةالجوھریة 

وفي ھذا تكمن الحالة . واإلصالحات النھضة رتیا أمامھاالكبرى التي وقفت 

زمن الالمراوحة في  في المكان! لتقدم والمراوحةلوحدة ا متناقضةالمفارقة وال

وضع فكرة الرجوع  ألنھ " افتراضيتقدم"وانعدام الحلول)، و اإلشكالیات(نفس 

صیرورتھم في بدایة . فالعرب باعتبارھا مرجعیة منھجیة وعملیة األصول ىإل

 إشكالیاتمن  ، على سبیل المثال،لم یعانوا ة (ظھور الخالفة)الثقافی السیاسیة

قواھم الخاصة، ورؤیتھم  إلىاستندوا لقد "المعاصرة" و"الحداثة" وما شابھ ذلك. 

بمعاییر  والماوراطبیعيبیعي الط ھموجود وبالتالي مواجھة إشكالیاتالخاصة، 

لكن الحالة اختلفت اختالفا جوھریا بالنسبة لظھورھم  عقلھم التاریخي والثقافي.

الجدید. إذ تحولت العقالنیة المستوردة إلى احد أصول وفصول الالعقالنیة الكامنة 

في القراءة الخاطئة والمغلوطة والخربة للنفس واآلخرین. مما أدى إلى تشویش 

ت، ومأل منظومة التفكیر لكامنة بالضرورة في الوعي العقالني بمختلف وعي الذا

حشرات ودیدان الفساد الثقافي. فالوعي المنطقي والعلمي فیما یخص إشكالیات 

الوجود االجتماعي والقومي ھو وعي ثقافي أوال وقبل كل شيء، اي انھ نتاج تأمل 

ي. من ھنا یمكن رصد حالة وتحلیل وتولیف التجارب الذاتیة بمعاییر العقل النقد
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العقالنیة العربیة الجدیدة في حصادھا البائس وانقالبھا إلى العقالنیة تامة، كما ھو 

  جلي في صعود الموجات األخیرة للسلفیات اإلسالمیة المتشددة.

وفیما لو أجملنا األسباب الكبرى القائمة وراء ھذه الظاھرة، فمن الممكن 

تأسیس األصول الذاتیة للتطور التلقائي العقالني  حصرھا في حالة ونمط الفشل في

وطبیعة الخروج الذاتیة،  تھشیم وتبذیر التجاربالحر. وھذا بدوره كان نتاجا ل

. وجمیع الھیمنة الكولونیالیةالسقوط الالحق في شباك و ،الصعب من رحم العثمانیة

الذاتي.  لعربيالتبعیة المترتبة على انقطاع التاریخ اذلك یعود إلى مختلف أشكال 

بعبارة أخرى، إن سبب كل ھذه الظاھرة الملتبسة أمام العقل والمنطق تقوم في أن 

بل ، عربیة اا لیستمقوم في كونھالحدیثة ت"العقالنیة" و"الالعقالنیة" العربیة أصول 

وتنوعھا والتسابق وراء  األیدیولوجیات. من ھنا كثرة األوربیة إلشكاالتھاصدى 

ال تمثلھا. ولیس مصادفة أن تستعید وجودھا وأثرھا  ز بتمثیلھاترجمتھا واالعتزا

الفعال من بین كل الركام الخرب لتقالید الالعقالنیة في العالم العربي (واإلسالمي) 

األیدیولوجیات الحنبلیة. فھي المرتع الخصب، منذ نشوؤھا األول لھیمن ما یسمى 

ل الثقافي، واألشد ومحاربة للنزعات بالتقالید السنیة، اي الصیغة األكثر تخریفا للعق

العقلیة والعقالنیة واإلنسانیة. ولیس مصادفة أن یكون عداءھا المطلق للفلسفة 

والتفلسف، اي للصیغة األكثر منھجیة للعقل والعقالنیة والنزعة اإلنسانیة، الصفة 

   المشتركة لجمیع التیارات السنیة بشكل عام والحنبلیة بشكل خاص. 

لجوھریة المالزمة لالعقالنیة، وباألخص في مراحل إن الصفات ا

وإبطال مفعولھ العقل  االنحطاط، تقوم في مجال الفكر بمحاوالتھا الدائبة لسحق

تفسیر وتأیید خضوعا كلیا ة اضعالحر، أو تحویلھ إلى عبد وضیع للعقائد أو أداة خ

وة للتكفیر الدعومساندة السلطان الجائر، "النصوص المقدسة". وفي مجال العمل ب

. وفي والتقلید واألتباعوالتجریم، ومحاربة االجتھاد او جعلھ مجرد ھلوسة المذھب 

الحصیلة تجعل حتى من فكرة المنظومة قوة تخریب منظمة للعقل والضمیر، وذلك 

ألنھا تحتقر فكرة الحریة وتقدس العبودیة بمختلف أشكالھا وأصنافھا ومسویاتھا. 

ة وھشاشتھا المعنویة. مع ما یترتب علیھ من استعداد وفي ھذا تكمن قوتھا المدمر
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دائم لصنع مختلف الھمجیات المستترة والجلیة. وفي ھذا تكمن أیضا محددات 

  تقلبھا الداخلي. ثباتھا الظاھري و

لیس بحثا وال نقد. من ھنا كمون الخرافة والتخریف ھذا  تقلبھاغیر أن 

 نوعيالكبیر والتمایز ر عن الوبغض النظ فیھا مع مرور الزمن.واستفحالھما 

، إال أن ما یوحدھما دوما ھو خداعھا بین العقالنیة الماضي والحاضر أحیانا

إال أنھا تكر ووسطھا وخاتمتھا لیست من طینة واحدة.  تھابدای الذاتي القائم في  أن 

ولھا وجدان ووسطھا بیان أأن ثبات مطلق سلسلة مسارھا الخاص، القائم في 

األمر الذي حدد ویحدد على الدوام نفسیة  للعقل والروح والضمیر. خذالن وآخرھا

وذھنیة التطرف والغلو فیھا. أما النتائج العملیة لھا فعادة ما تؤدي إلى احتقار 

 إمكانیاتالغلو یعیق ف .والفكرة اإلصالحیة والنزعة اإلنسانیة واقعیة والعقالنیةال

. وبغض والعقائدیة الفجة یدیولوجیةواألفھا صوب المواقف النفسیة حرالعقالنیة وی

، التي ذھنیة الرادیكالیةالنفسیة والھیمنة النظر عن تنوع أشكالھ إال انھ یشترك ب

، التي ھي أیضا احد االجتماعیة والقومیة والعقائدیةعادة ما تؤدي إلى تعقید العقد 

من . الرؤیة الوجدانیةمصادره وجذوره. األمر الذي عادة ما یترتب علیھ ھیمنة 

والتاریخ الجزئي  األساطیرالخالص والنھایة والتمام وصور  فكرة ھنا جوھریة

  والقتل والموت والدماء.  والبطولة والتضحیة والشھادة والقربان

. فھي تجاوز حدود التاریخ الواقعيذلك یعني أن الالعقالنیة عادة ما تسعى ل

والعتبات  واآلفاقود على الدوام المشاعر الخفیة والعلنیة لتجاوز الحدتحرك 

اإلنسانیة، بحیث تجعل كل ما تریده حقا ومقدسا، وكلما النفس  أماموالعقبات القائمة 

تعارضھ باطال ومدنسا. وھذا بدوره لیس إال الوجھ العملي الشاذ لھیمنة الذھنیة 

الطفولة وجدان حي وتاریخ  األسطوریة، التي ال طفولة فیھا وال براءة. فأسطورة

. وھي النتیجة التي نعثر علیھا الرعونة فعل دائب لزمن سائب ا أسطورةبینمذاتي، 

 ، كما ھو جلي في سلوك ونتائجوالدنیویة منھا الدینیةفي مختلف أشكال الالعقالنیة 

واإلسالمیة في العالم العربي الحدیث والمعاصر. بحیث  القومیةالعقائد والحركات 

تیارات قومیات ثوریة دنیویة إلى  یمكن مالحظتھ في ھذا االنقالب الدرامي من



379 

ذروتھا في بلغت بلیات محدثة نیر وھجرة ووھابیة وحكفمتشددة ومنغلقة من تة سلفی

و"داعش".  األمر الذي یشیر إلى انغالق إمكاناتھا الذاتیة ومن ثم "القاعدة" 

انھماكھا في توسیع مدى الھوة القائلة للعقل والضمیر والعمل االجتماعي وتأسیس 

  یة ومستلزمات التطور الحدیث. الحر

ولیست ھذه النتیجة في الواقع سوى الحیثیات المالزمة لحالة االنحطاط 

الشامل للعرب وانغالق طریق المستقبل الحر، الذي جل من الالعقالنیة بؤرة القوة 

الفاعلة، عوضا عن أن تكون إحدى خمائره الصغیرة المرمیة على أطراف طریقھ 

 اإلسالمیة في مراحل صعودھا، على سبیل المثال،ذللت الثقافة د العقالني العام. فق

حدة وشدة الخالف العنیف للغلو من خالل تولیف المتضادات والبحث عن حلول 

وسط. والنتیجة كانت على الدوام تقوم في ترمیم البنیة الذاتیة من خالل اعادة 

  . داخلیةال في منظومة أوزانھا وأجزاءصھر المتناقضات وجعلھا مكونات 

بینما أدى انحطاط العالم العربي الحدیث وضعف قواه الذاتیة في إرساء 

 الظاھرةأسس تطوره الذاتي التلقائي الحر إلى دورانھ في حلقات مفرغة، لیست 

اإلسالمیة المتمثلة في ھیمنة السلفیات المتشددة، سوى احد مظاھره الكبرى. فقد 

 الفكرة إلى صعود   اإلسالمیة اإلصالحیةأدى فشل فكرة النھضة والفكرة 

ة لمختلف أصناف الحثالة لرادیكالیا  األیدیولوجیة ثم المتحزبة" السیاسیة"

فھو الوجھ اآلخر لفشل  الحنبلي (اإلسالمي) الالھوتي الدیني التیاروالھامشیة. أما 

كافة ھذه المشاریع الذي ساھم بدوره في صعود الالعقالنیة وھیمنتھا شبھ المطلقة. 

اإلسالمیة،  والخالفة اإلمارةث أصبح من الممكن ظھور وسیطرة وقبول فكرة بحی

. سابقة"علمانیة"  دكتاتوریة ألنظمة  وآمن مخابرات ورجال وھامشیة حثالةبرئاسة 

 الشاملة والبنیویة األزمة أووالتحلل الثقافي،  حالة االنحطاطإن ھذه النتیجة تعكس 

كن دعوتھ باالنھیار المحتوم للقوى التقلیدیة. یمللعالم العربي من جھة، وخاتمة ما 

 الزوال مصیرھا قوى بین الصراعوفي ھذه الدراما المؤلمة تتبین اآلن مالمح 

 الدینیة المرحلة من التاریخیة النتقالمستقبل الساعیة لتمثل حالة اال وقوى المندثر

بناء. بمعنى في الوعي والممارسة وال االقتصادیة السیاسیة المرحلة إلى السیاسیة



380 

كشفھ عن أن أفضل النظریات اإلسالمیة السیاسیة والتاریخیة الحدیثة ال عالقة لھا 

بالحداثة، كما أنھا تفتقد من حیث الجوھر لفكرة المستقبل. إذ أن أفضلھا وأتمھا 

بقي محصورا ومحاصرا بنفسیة وأكثرھا واقعیة وعقالنیة وارتباطا حیا بالتراث 

رقیا  ، بوصفھ احد النماذج األكثرحسن حنفيالحال عند كما ھو  ذھنیة التوفیقو

. إذ ال یتعدى إبداعھ وتأسیسھ النظري من حیث لھذا النمطعصریة وتأسیسا و

الجوھر منھج ومنظومة المقول والمنقول القدیمة. بمعنى انھ ال یتجاوزھا بنفي 

  عقالني حدیث وتام. 

كل وأسلوب تأسیسھا یقوم إن المھمة الواقعیة للعقالنیة الفعلیة، أیا كان ش

لیس فقط بتذلیل بقایا الفكرة الالھوتیة والدینیة، بل وبنفیھما التام ببدائل مستمدة من 

على انھ َمعلم ومعلّم ومعالم في  ماضيال إلىالعقالنیة تنظر المستقبل فقط.  ف

لة خطیة وشفویة لشیوخ ومصلحین ارسفي أفضل األحوال مجرد الطریق. انھ 

یاء. بینما حقیقتھا تقوم في تأسیس مشاریع المستقبل بوحي معاناتھا وأنبوفالسفة 

للروح مھمة التأمل وللخیال مھمة االختیار، ولكلیھما  الحالیة الحیة، اي كلما یعطي

حینذاك یمكنھا مخاطبة الوجود وصیرورتھ المتنوعة بوجدھا . حریة التصرف

العملیة . السیما وأنھا ساميمن برجھا النظري المتعالي والمت ، بما في ذلكالعقلي

 أكثر أنانتھاكا لھا. تماما كما  أكثرھمالناس عفة  فأكثرالضروریة للسمو. 

وال یمكن تحقیق ذلك ما لم دفاعا عنھا وتأسیسا لھا.  أكثرھمالمعارضین للحدود 

 تھا الفعلیة تحقیقغایتصبح الفكرة العقالنیة وتأسیسھا النظري للمھمات العملیة و

 اإلجماعمرجعیة  بلورة فكرةالشاملة. بمعنى العمل من اجل  صالحیةاإلالفكرة 

  .اإلصالحيالعقالني 

، بوصفھا الوجھ األولي مھمة تجاوز العقالنیة العربیة التقلیدیةذلك یعني أن 

أو المرحلة التأسیسیة الغبیة والخبیثة لالعقالنیة العربیة ونموذجھا "التام" في 

السیاسیة الالھوتیة والدینیة الحنبلیة، تفترض بقدر  صعود وھیمنة الفكرة اإلسالمیة

  .ثقافیةقومیة بعقالنیة نقدیة والالعقالنیة  تقلیدیةالقالنیة واحد نفي الع
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نھج التحرر  ھي العقالنیة التي تضع، العقالنیة النقدیةإن المقصود ب

في صلب تصوراتھا النقدي للحاضر والماضي  واالستقالل الثقافي والسیاسي

  تقبل، اي في صلب منھجھا النظري والعملي.  والمس

إذ یكشف تأمل تاریخ العقالنیة النقدیة العربیة الحدیثة عن أنھا كانت وثیقة 

االرتباط بصیرورة الوعي القومي. ومع أنھا لم تخلو من نوازع الھموم 

إلى الفكرة السیاسیة والحزبیة الخالصة. األمر  أقرباالجتماعیة، إال أنھا كانت 

جعل من العالم العربي ككل میدان اھتمامھا السیاسي. مما أدى إلى أن تكون  الذي

متأثرة ال مؤثرة باألحداث والمسار العام للدولة والقومیة والوعي. من ھنا بروزھا 

النقدي المتوقد مع كل ھزیمة أو انكسار. بحیث جعل حتى من ھیئتھا النقدیة مجرد 

ا الوجداني ولیس العقلي المنطقي، وطابعھا تأریخ للھزائم. وحدد ذلك بدوره طابعھ

الجزئي ولیس الكلي، وطابعھا النقدي السیاسي للنظام ولیس نقد التقلید والبنیة 

التقلیدیة السائدة في كل مسام الوجود والوعي. أما النتیجة فقد كانت في أفضل 

 األحوال مجرد نقدیة تأملیة ووجدانیة معذبة! 

على أھم معالمھا النقدیة في مواجھة مفاصل  وفیما لو القینا نظرة سریعة

، أن ١٩٦٧ومراحل الزمن العربي الحدیث، فأنھا لم تتعد، وباألخص بعد عام 

تكون مجرد نقد جزئي للدین والسیاسة واالقتصاد والفكر السیاسي. لكنھ نقد ظل 

من حیث أسسھ وغایاتھ أیدیولوجیا صرف. وفي ھذا النقد ینعكس ضعف روحھا 

الشيء الجلي ھو استحالة وجود عقالنیة بدون روح نقدي، وبالمقابل، ال النقدي. ف

تفلح النقدیة المفرطة والجزئیة في إرساء أسس العقالنیة بشكل عام والنقدیة منھا 

بشكل خاص. األمر الذي یؤدي بھا مع مرور الزمن إلى االنزواء واالغتراب عن 

 إشكالیات الحیاة الفعلیة. 

الیونانیة على سبیل المثال، تتسم بصفات الكونیة والنزعة فقد كانت العقالنیة 

اإلنسانیة وفكرة المبادئ الكبرى واألصول، التي وجدت انعكاسھا في مفاھیم وقیم 

الحریة والدیمقراطیة واإلنسان، رغم المآخذ الواقعیة علیھا بھذا الصدد، بوصفھا 

التجربة الثقافیة الیونانیة. احد مظاھر التطور التاریخي والطبیعي للفكرة العقالنیة و
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وبالمقابل نرى النقد الجارح لھا واإلفراط فیھ في كل شيء كما ھو الحال من جانب 

السفسطائیة والكلبیة، قد ساھم في تحللھا وانھیارھا، وبالتالي التمھید لمختلف 

أشكال الالعقالنیة الالحقة، وباألخص في ظل ھیمنة الدین (النصرانیة والكنیسة). 

البدیل التاریخي األعمق واألعرق واألكثر أصالة وتأصیال للعقالنیة في أما 

التجربة األوربیة، فانھ یكشف عن انھ تراكم شامل للفكرة العقالنیة في أصول 

ومرجعیات تشمل تأسیس العقل النظري والعملي. ونعثر على أثره ومآثره في 

الوجود  تجارب وأشكال ومستویات وإبداعات ال تحصى شملت كل نواحي

لتأصیل عبر مفاصل كبرى بدأت بنقد ى ھذا ااإلنساني. وفي مراحلھ التاریخیة جر

الكنسیة والدین عبر اإلصالحیة الدینیة، ثم تأسیس الفكرة القومیة الدنیویة ونظامھا 

السیاسي، وفكرة الحریة العامة والخاصة والقانون والعقد االجتماعي، ثم التنویر 

اعیة، وجوھریة العلم والفكرة العلمیة وما إلى ذلك. وفي والثورة والفكرة االجتم

جمیعھا یمكن رؤیة مالمح التراكم والتجانس المعقد والدرامي أیضا لوحدة التاریخ 

الفعلي والمنطق النظري، اي كل ما یؤدي بالضرورة إلى تأمل التجربة التاریخیة 

أصل للتجارب الذاتیة وإعادة تأصیلھا عبر نفي العقلي والواقعي المنظومي، اي الت

بمعاییر العقالنیة الحدیثة. وھذا كان بدوره صانع للفكرة البرجوازیة ونظامھ 

االقتصادي واالجتماعي، تماما بالقدر الذي صنع فیھ النظام البرجوازي أسس 

العقالنیة الحدیثة ورسخھا في كل مجاالت الحیاة. أما النتیجة فتقوم في تحول 

وتقالید روحھا النقدي والمستقل، إلى مرجعیة متسامیة  العقالنیة، وباألخص بأثر

تقف وراء كل إبداع حر وأصیل. بحیث بلغت في إحدى صیغھا األكثر تجانسا 

للقول بأنھ ال مطلق سوى رفض المطلق. ولم یعن ذلك من حیث بواعثھ ومغزاه 

ومعناه سوى انھ ال مقدس سوى رفض المقدس، اي رفض نفسیة وذھنیة الھیبة 

فة والتقلیدیة. وأدى ذلك إلى أن یتحول النقد إلى مقدمة ضروریة ومنھجیة الزائ

كامنة وذائبة في كل إبداع حي. بحیث أصبح النقد أسلوب ظھور ووجود وفاعلیة 

العقالنیات الممكنة. ولیس مصادفة أن تتحول فكرة النقد إلى الصیغة األكثر سعة 

بھیغل وانتھاء بماركس واستمرارھا واتساعا للفكرة العقالنیة بدأ من كانط ومرورا 
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في جمیع المدارس واالتجاھات الفكریة الفلسفیة والسیاسیة واألدبیة واالجتماعیة 

بدون استثناء. وفي مجرى ھذه الفلسفة النقدیة الشاملة كانت تجري عملیة الترمیم 

الدائمة ألصول العقالنیة وتوسیع مداھا في النظام االقتصادي والسیاسي 

  عي والثقافي، وبالتالي في بنیة اإلنسان الباطنة والظاھرة.واالجتما

أما اإلشكالیة العمیقة والمفارقة المثیرة للفكر العقالنیة وتاریخھا الذاتي في 

العالم العربي، فتقوم في وجود ارث ثقافي عریق فیھا ولھا من جھة، وانقطاعھ 

ھة أخرى. األمر الذي الطویل اثر تحلل المراكز السیاسیة الثقافیة العربیة من ج

جعل بأثر تفسخ وتحلل السلطنة العثمانیة والھجوم الكولونیالي، من الصعب 

استنھاضھ أو الرجوع إلیھ یما یتعلق بتنویر وتأسیس وعي الذات العقالني. أما 

المحاوالت التي قام بھا رجال اإلصالح اإلسالمي والنھضة األدبیة، فإنھا ظلت 

م التاریخ السیاسي والدولتي العربي المستقل. بینما ضعیفة وھامشیة بسبب انعدا

جرى صنع "التاریخ الحدیث" للعالم العربي بفل إرادة خارجیة. مما حد بدوره 

أثرھا الباطني والكامن في كمیة ونوعیة وكیفیة االستیعاب النظري والعملي لتراث 

د انبھار وتقلید العقالنیة األوربیة. إذ لم یتعد ذلك في أفضل األحوال أن یكون مجر

ظاھري وھو السر القائم وراء وقوف رجال اإلصالح اإلسالمي بأجسادھم أیضا 

أمام تیار النزعة األوربیة والغربیة، اي أمام تیار التقلید.كل ذلك یشیر إلى أن 

العقالنیة العربیة لم تك نتاجا ذاتیا وال عالقة لھا بالتاریخ الفعلي للعالم العربي، 

لھا فرصة الترام بوصفھا تجربة ذاتیة، اي لم تتوفر لھا إمكانیة  ومن ثم لم تتوفر

التأسیس الذاتي في منظومات فكریة لھا مناھجھا ورؤیتھا العملیة.  من ھنا لم یتعد 

أكثرھا "تحررا" و"استقالال" عن تجاوز فكرة التحدي؟ وھذه بدورھا مجرد صیغة 

سبب الذي یفسر أیضا ضعف "متسامیة" لنفسیة وذھنیة الھزیمة المبطنة. وھو ال

تأثیر الفكرة العقالنیة في السیاسة العملیة للدول واألحزاب والنخب. وذلك الن 

العقالنیة منظومة فكریة وفكرة نظامیة. وھذه بدورھا ھي الوحیدة القادرة على 

صنع فعل منظم لھ حدوده الواقعیة وآفاقھ المستقبلیة في صنع النظام بوصفھ الحد 

  قالنیة. الضروري لكل ع
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فالعقالنیة المتجانسة ھي على الدوام عقالنیة قومیة من حیث تجربتھا 

التاریخیة وثقافیة من حیث تأسیسھا وغایاتھا. وفي الحصیلة ھبي على الدوام قومیة 

ثقافیة. بعبارة أخرى إن للعقالنیة دوما كیانھا التاریخي الخاص وكینونتھا الثقافیة 

بمسار التطور التاریخي لألمة وكیفیة حل  الخاصة. وخصوصیة تطورھا ترتبط

إشكالیات وجودھا الطبیعي والماوراطبیعي على مستوى الدولة والنظام السیاسي 

والثقافة. من ھنا یمكننا الحدیث عن عقالنیات متنوعة في المظاھر لكنھا تسیر 

جمیعا صوب أبعاد ثقافیة ال تنفي في مجراھا االختالف والصراع والصدام 

أیضا، بوصفھا تجارب تاریخیة تذلل بقایا اإلرث "الطبیعي" في وجود  والتناحر

البشر. بمعنى إننا نستطیع الحدیث عن عقالنیة انجلیزیة (علمیة باردة ونفعیة) 

وعقالنیة ألمانیة (إرادیة ومحكومة بفكرة وعي الذات) وفرنسیة (اجتماعیة سیاسیة 

عقالنیة أمریكیة (وضعیة رادیكالیة) وروسیة (ثوریة رومانسیة وأخالقیة) و

ونفعیة). بینما ال نستطیع الحدیث اآلن عن عقالنیة عربیة. على العكس یمكننا 

الحدیث عن انعدام للعقالنیة العربیة على مستوى العلم والعمل. وذلك ألنھا لم 

تبلور مفاھیمھا وقواعد رؤیتھا العلمیة والعملیة ولم تصنع منظوماتھا النظریة. 

ابعھا التقلیدي. بعبارة أخرى إنھا لم تنشأ ولم تتطور ولم تتكامل وكل ذلك بأثر ط

  بوصفھا عقالنیة ثقافیة خاصة.

 ****   ***   ***  
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  .ال��ث عن البدائل :الباب العا��

  

ا اب اا وم را ا  :ول  

  
ل الثقافي ھو عقل العق أنالعقل التاریخي ھو عقل ثقافي، تماما كما  إن

بمعنى أنھما یتمثالن حقیقة واحدة أال وھي استلھماھا للتجربة الذاتیة تاریخي. 
وتولیفھا في نسیج االنجازات الفعلیة للعقل النظري والعملي. ومنھما تتراكم حكمة 
األمم. اذ لیست حكمة األمم في الواقع سوى الصیغة المتسامیة للعقل التاریخي 

ید القادر على إنتاج الحكمة النظریة والعملیة، التي تعطي لألمم الثقافي. فھو الوح
قدرة تأمل ذاتھا بمعاییر تجاربھا الذاتیة، ومن ثم تأسیس بدائلھا النظریة والعملیة 
لكي تتجاوز المرحلة التاریخیة الثقافیة التي تمر بھا إلى مرحلة أعلى. وبدون ذلك 

وال إلى كائن ال تتعدى قدرتھ على تتحول أما إلى كیان منحط أو في أفضل األح
  شيء غیر التقلید والمحاكاة. ومن ثم العیش بمعاییر وقیم االستالب الثقافي.

إن االستالب الثقافي ھو الوجھ النقیض للحكمة التاریخیة. فاألولى تقلید 
ومحاكاة، بینما الثانیة جھاد واجتھاد متواصل من اجل حل الثنائیات األربع الكبرى 

اإلیجاب،  –الخمول، النفي  –التشاؤم، الفعالیة  –(التفاؤل األمم أال وھي  في تاریخ
لیة والمستقبلیة التجاه التفاؤل، مالصیغة الع بأثرھاالوجدان)، لكي تتبلور  –العقل 

. فھو المسار الضروري لما ادعوه وفاعلیة اإلرادة، وكیفیة النفي، ومضمون العقل
الصیغة المنھجیة العامة للنقد الذاتي والوعي  بقانون التاریخ ومنطق الثقافة، أي

الذاتي بمعاییر العقل والعقالنیة الثقافیة الذاتیة، أي كل ما یؤسس للرؤیة الواقعیة 
المستقبلیة المبنیة على فكرة االحتمال. ومن خاللھا فقط یمكن تذلیل تقالید الذھنیة 

  والخاصة للعالم العربي.  الدینیة السیاسیة المھیمنة في كافة مناحي الحیاة العامة
لمھمة الكبرى تقوم في تذلیل تقالید العقالنیة النقدیة عبر وبالتالي، فان ا 

تولیف التاریخ النقدي ونفیھ بمنظومات فكریة تتمثل بقدر واحد روح النقد العقالني 
والبدائل الواقعیة المستقبلیة، اي مھمة النقد والبناء للوجود الطبیعي والماوراطبیعي 

لدولة والنظام السیاسي والمجتمع والثقافة. وھذه بدورھا لیست سوى العمل الدائب ل
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والمستمر والنقدي من اجل صنع إجماع عام على مبادئ نظریة وعملیة كبرى، 
بوصفھا عقالنیة ثقافیة صرف تذلل تقالید الماضي الالھوتیة والدینیة واالنتقال إلى 

العقالنیة واإلنسانیة. بمعنى الخروج على مصاف ومراحل الفكرة القومیة الدنیویة 
التي تكتفي أما بنقد جزئي لحاالت عابرة أو تضخیم  فكرة النقدیة العربیةتقالید ال

بعض جوانب االھتمام الفردي أو الحزبي أو السیاسي أو األیدیولوجي. ومن ثم 
ل إرساء االستعاضة عن الفكرة النقدیة العادیة بمنظومات نقد الحقائق الذاتیة من اج

أسس الرؤیة العلمیة والمنظومیة. وبالتالي، فان حقیقة وماھیة العقالنیة النقدیة 
تقییم ونقد السبیكة المشوھة للفكرة العقالنیة والنقدیة العربیة تفترض السیر باتجاه 

 . وان تحقیق ذلك یرتبط بتأسیس كل من الحدیثة
 كیفیة تنشیط النقد العقالني ، 

  یات العقالنیة البدیلةعجومر أسس إرساءوكیفیة ، 

  عبر فكرة  المتسامیة ھاالبنیة الثقافیة ومرجعیاتوكیفیة تأسیس

 االحتمال العقالني ومشاریعھا العملیة.

. بذاتھا والمستنیرة لعقالنیة المكتفیة، فھي االعقالنیة الثقافیةأما حقیقة 

ة وكینونة صیرورة تاریخیوالمقصود بذلك، إن ھذا النوع من العقالنیة ھو نتاج 

 ألنھاالثقافیة. وذلك  وأصولھالكل عقالنیة حدودھا التاریخیة، خاصة بھا. إذ  ثقافیة

والعملي في كیفیة حل  تمثل من حیث الجوھر مظھر من مظاھر العقل النظري

لإلنسان والجماعة واألمة والدولة الوجود الطبیعي والماوراطبیعي  إشكالیات

نیات عدیدة ومتنوعة في مجرى التاریخ الجزئي عقالإذ إننا نعثر على . والثقافة

 معاناةالفعلي لنتاج الھو الصیغة الحیة ووالنوع األول ). اإلنساني(القومي) والكلي(

األمم في تأسیس عقلھا أو عقولھا النظریة والعملیة، ومن ثم تعكس سیرھا الخاص 

قیة لتمثل ھو الصیغة المنطفالثاني ، أما راحل التطور التاریخي الثقافيضمن م

على سبیل المثال،  األوربیةالعقالنیة ف .العام اإلنساني المسار التاریخي والثقافي

في التاریخ الحدیث، یمكننا العثور فیھا  واألدق واألعمق األوسعالتیار بوصفھا 

النظام السیاسي ، التي وجدت انعكاسھا في الذاتیة ھاعن تجاربعلى تعبیر دقیق 

، واألدب واتجاھاتھ وما إلى ذلك. رسھ، العلوم وفلسفاتھاومدارسھ، االقتصاد ومدا
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فقد لعبت العقالنیة الثقافیة األوربي ومثلت دور القاطرة التي سحبت بأثرھا بما في 

ذلك تیارات الالعقالنیة وأدرجتھا ضمن خمیرتھا الفكریة والعملیة. بمعنى أن 

یة النقدیة وتولیفھا مختلف مظاھر الالعقالنیة كانت تعمل على شحذ حدود العقالن

د العقالنیة والالعقالنیة وحدفي عقالنیة ثقافیة أوربیة عامة. من ھنا یمكن رؤیة 

بما في ذلك في مجال ، وعیھا النظريبوضوح في  األوربیةفي الثقافة 

  وغیرھا).  شیوعیةو اشتراكیةو فاشیةو عنصریةو (دارونیة األیدیولوجیات

وجذورھا ومسارھا الخاص بوصفھا  ھاأصوللكل عقالنیة بعبارة أخرى، إن 

الوحیدة القادرة والقابلة للتالقح النظري  أنھا حركة تلقائیة للعقل النظري والعملي.

ینبع من غیر إن سبب صراعھا  عنیف. متبادل والصراعھا ال إمكانیةوالعملي رغم 

ف تبقى ھذه وتباین مستوى التطور التاریخي الثقافي، اي تباین المراحل. وس

ضیة ما لم یجر تذلیل كافة المراحل المتناقضة والضروریة السابقة للمرحلة الق

  األخالقیة والمرحلة األخالقیة العلمیة. الحقوقیة 

 وأسالیبتمثل معنى ورحیق إن تولیف العقالنیة النقدیة والثقافیة یعني 

 العربیة لعقالنیةفعندما ننظر إلى تقالید ا. واإلبداع األصالةالتوفیق المناسبة لوحدة 

، الذي رافق ما )اإلسالميراثھا الخاص (وتاریخھا الذاتي، فإننا نعثر فیھا على ت

یمكن دعوتھ الصعود الدولتي الثقافي لعالم العرب االسمي وصیرورة مراكزه 

السیاسیة الثقافیة الكبرى التي أنتجت ما یمكن دعوتھ بإمبراطوریة الدولة (الخالفة) 

ك في اغلبھ محكوما ومتأثرا بصعود وھیمنة الرؤیة وثقافتھا الكونیة. وكان ذل

العقلیة والعقالنیة، المناسبة لمنظومة مرجعیاتھا الثقافیة، اي إنتاج عقالنیاتھا 

الثقافیة الخاصة، بدأ من المعتزلة وانتھاء بمختلف المدارس الفلسفیة الكبرى 

  ة والنقدیة. والعلوم الطبیعیة والفلسفة السیاسیة والتاریخیة والمدارس األدبی

العقالنیة الثقافیة العربیة من الناحیة التاریخیة، باإلسالم. فقد لقد ارتبطت 

. بعبارة واقعیة ولیست عقالنیةواألخیرة كانت  العقالنیة الجاھلیة. حارب اإلسالم

الجاھلیة لم باإلسالم. وذلك الن العقالنیة العربیة لم ترتبط بالجاھلیة، بل أخرى، إن 

 أنھاوال مستقبل.  ضبال ما أنھام ومنظومة ایجابیة فاعلة ومستقبلیة. تحتو على نظا
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كنھا لم تستطع لحاضر مكتف بذاتھ. میدانھا الكبیر والوحید اللغة ومشتقاتھا. 

بینما كان  منطق ثقافي حضاري لھ بنیانھ الخاص والشامل للوجود. إلىتحویلھا 

االرتباط  وإعادةقل الحدود انھ ع. دعوة للتأمل والتفكر والتعقل اإلسالم األول

. ویحتوي ھذا تذویب الماضي والمستقبل في الفعل الحاضر. ومن ثم بالمطلق

، التي )اإلسالميعقالنیة الفعل وفاعلیة العقل (بالضرورة على ما یمكن دعوتھ ب

في جمیع مظاھر وتجلیات الصیرورة التاریخیة للكینونة العربیة نعثر علیھا الحقا 

وبالتالي، لم تكن التیارات الالعقالنیة العدیدة، وباألخص  افیة.الثق واإلسالمیة

مختلف مدارس السلف الجامدة من أھل الحدیث والروایة والحشویة والحنبلیة 

ومشتقاتھا، أكثر من عناصر الخمیرة المؤثرة في شحذ حدود الرؤیة العقالنیة 

على أطراف المسار اإلسالمیة آنذاك، بمعنى أن التیارات الالعقالنیة كانت تسیر 

انحالل المراكز المبدع للعقالنیة العربیة اإلسالمیة. وعلى العكس، اي حالما جرى 

انحالل العقالنیة وصعود للخالفة العربیة، بدأت مرحلة  الثقافیة والسیاسیة الكبرى

والتكفیر والتحریم  فكرة النص والسلف والسنة، وباألخص عبر ھیمنة الالعقالنیة

 الجمود والتحجراالجتھاد وما شابھ ذلك، اي كل ما أدى إلى  والتجریم ومنع

  واالنحالل واالنحطاط. 

إن العقالنیة الثقافیة الحقیقة واألصیلة ھي التي تجمع بصورة متجانسة بین 

وجدان االنتماء التاریخي القومي وعقل الحاضر وإشكاالتھ بمعاییر المستقبل. 

ظومات فكریة ذاتیة تتمثل فكرة االجتماع معنى بلورة تقالید وعي الذات بوصفھا من

وصنع المرجعیات المتسامیة في مشاریع علمیة ودنیویة ومستقبلیة. بمعنى إدراك 

النفس والعمل من اجل تذلیل مراحل التطور التاریخي بمعاییر التجربة الذاتیة 

وتأمل تجارب اآلخرین لیس بوصفھا أضداد أو اختالفا، بل أنواع حیة. فھو الشرط 

لضروري لكل عقالنیة ثقافیة أصیلة. إذ لیست األصالة ھنا سوى إبداع الصیغ ا

الواقعیة والفعالة في مجرى التأسیس النظري والعملي لكل ما توجھھ األمة، 

بوصفھا تجارب تاریخیة واحتمال ال ینتھي في تحدید وصنع الموقف من كل 
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مبادئھا الكبرى القضایا والمشاكل. بمعنى وضع مفاھیمھا وقواعد تفكیرھا و

  ومرجعیاتھا المتسامیة في أساس المعیار النظري والعملي للبدائل.

، بوصھ الوجھ العملي الثقافي ھامشروعاألصیلة لعقالنیة ل ذلك یعني أن

لتجاربھا العلمیة والعملیة. ولیس فشل العقالنیة العربیة في ترسیخ أسسھا الذاتیة 

الصیغة الجلیة لضعف أو انعدام بھیئة مناھج ومرجعیات نظریة وعملیة سوى 

المشروع الثقافي للعقالنیة العربیة، أو إنھما كالھما وجھان لفشل واحد. ومن 

الممكن إرجاع ذلك إلى العناصر السلبیة الكامنة في بدایة النھضة العربیة الحدیثة. 

فقد كان مشروع النھضة تقلیدیا صرف من حیث مقدماتھ النظریة األولى وجذوره 

مشاریع ة وقیمھ ومثالھ ومثلھ. فالحصیلة الجلیة لحد اآلن تكف عن أن المعرفی

العربیة الحدیثة كانت من حیث الجوھر مجرد اجتھادات فردیة ال تخلو من النھضة 

الولع واالنبھار بالتجارب األوربیة. ومن ثم ففي أعلى وأسمى أشكالھا النظریة لم 

یولوجیات متفرقة. األمر الذي طبع وأیدنظریات وعقائد تتعد كونھا أجزاء متفرقة ل

ھذه العقالنیات بطابع جزئي. إنھا تكشف عن أنھا كانت مجرد ومیض من 

لحظة لما فیھا من  الوحیدة. وذلكتھا الفعلیة فضیلقد تكون ھذه الوعي. و ومضات

ھذه  نتھيت. وحالما الوعي النظري الكبیر والمجرد مصاف إلىعبور الوعي 

بمعنى . متكسرة جزء من فسیفساء یتحول اجتھادھا إلى الومضات، فانھ سرعان ما

أنھا تنتج في أفضل األحوال ثقافة تقلیدیة. والثقافة المقلدة أیا كان شكلھا ومحتواھا 

أو  وسخ لتقالید "نظیفة"ال تتعدى في نھایة المطاف أن تكون مجرد استنساخ 

حرة، اي تلك التي  استنساخ "نظیف" لتقالید وسخة. بینما الثقافة الحیة ھي ثقافة

تضع فكرة الحریة في صلب صیرورتھا واسلوھا ومناھجھا وغایاتھا. بمعنى 

تحول الحریة إلى القیمة الكبرى للوجود. ومن ثم نفي كل ما یعترض سبیلھا في 

  كل شيء. 

منظومة  وال یمكن بلوغ ھذه الحریة دون إرساء أسس ما ادعوه بتأسیس

التي  حدانیة الثقافیة ومبادئ مرجعیاتھا الثقافیةاالحتمال الكامنة في منظومات الو

وحدانیة فكرة ) اإلسالمیة(تبلورت في التاریخ العربي. فقد أبدعت الثقافة العربیة 
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. ومن ثم أنتجت صیغتھا الملموسة في ثقافة الحدود المتسامیة، باعتبارھا ثقافةال

للعقالنیة العربیة  واحدیة الثقافة وتنوع مدارسھا. وھي المھمة الضروریة بالنسبة

واحدیة ثقافیة  المفترضة بوصفھا عقالنیة البدائل المستقبلیة. بمعنى إننا بحاجة إلى

الخاص.  ذات مرجعیات متسامیة معقولة ومقبولة، اي لھا عقلھا النظري والعملي

مبنیة على فكرة  ألنھاتكرار سابقاتھا. وذلك  إعادةالواحدیة الثقافیة ھنا وال تعني 

بوصفھا فلسفة البدائل، ولیس على فكرة الحدود الصارمة والمقیدة بحدود  االحتمال

زء من جنا ھو ھومبادئ ملزمة، یشكل الخروج علیھا خروجا على الحق. فالحق 

الواقعیة للوجود  اإلشكاالتتجربة الحقیقة الحرة، اي المحكومة بمعاناة حل 

. النظري والخیال المبدعالتاریخي وفكرة المستقبل بوصفھا جزء من اجتھاد العقل 

الواحدیة الثقافیة ذات قیمة اجتماعیة وقومیة متسامیة، بوصفھا إضافة لذلك أن 

ھي  وأصیلةكل ثقافة عریقة فجزء من معترك الصیرورة التلقائیة ولیس بالعكس. 

تؤسس لمرجعیاتھا الخاصة بمعاییر تجاربھا الذاتیة وتتمثل  أنھابمعنى . واحدیة

  اني في الوقت نفسھ.اإلنستجارب الكل 

إن بلوغ الواحدیة الثقافیة للعقل النظري القومي ممكن فقط في مجرى 

التدقیق والتحقیق العملي للبدائل التاریخیة (نفي مراحل التطور التلقائي). بمعنى 

استحالة تكامل العقالنیة والبدائل العربیة القومیة بمعزل أو خارج تجسید البدائل 

النظام الثقافیة لألمة. وذلك الن الفكرة السیاسیة العقالنیة وة سیاسی(المشاریع) ال

بدونھا یستحیل . وجوھریةأداتھا الالسیاسي (المحكوم بقیم ثقافیة منظومیة) ھو 

 األمر الذي یعني أیضا ویستلزم مرجعیة الفكرة القائلة، بانالغایة. ھذه بلوغ 

  . قالنیة السیاسیةالع، التي تتطابق مع مشروع السیاسي ھالعقالنیة مشروعل

إن مضمون العقالنیة السیاسیة بالنسبة للعالم العربي وھویتھا الثقافیة تقوم 

في میدان التاریخ . ففي التاریخ والفكر ھا العملیةوبدائل ھا الكبرىفرضیاتفي تحقیق 

 یمتقی تعادل إعادةفي الفكر األزمة البنیویة وتذلیلھا ونفیھا. وتخطي یعادل السعي ل

ضمن التاریخ المحلي (القومي) والفكر (المنھجیات)  أنساقمن ما جرى ض

  التاریخ الكلي (العالمي).و



391 

النظریة  صنع مشاریع الرؤیةیمكن الفكر والتاریخ  أنساقحدة ففي و

 عي الذاتوالعملیة السلیمة، وذلك ألنھا تنبع ویجري التأسیس لھا بمعاییر و

 جوھریة المنھجة والتاریخي والقومي. ومنھما تظھر بالضرورة أھمی

. وھي بدورھا ھي المقدمة الالزمة لتأسیس الرؤیة ) في أسلوبیات(والمنھج

مھمة التأصیل الفكري والثقافي للدولة فیما یتعلق بالعقالنیة وترسیخ وتنشیط 

واألمة. بمعنى تأصیل وتنشیط فكرة االعتدال والنظام السیاسي والمجتمع 

العنصران الجوھریان بالنسبة للفكرة  واالحتمال العقالني. وكالھما یشكالن

اإلصالحیة. وذلك الن حقیقة العقالنیة إصالحیة، تماما كما أن حقیقة اإلصالحیة 

   عقالنیة. عندھا یصبح اإلصالح

 تأصیل الثقافة العقالنیة السیاسیة أسلوب ، 

  النظریة للرؤیة  األسس اإلصالحیة أسلوب إرساءالعقالنیة وتصبح

 ، ةاالجتماعیة السیاسی

 نفي تقالید الرادیكالیة السیاسیةوطریق تذلیل و ، 

 االجتماعي والوطني  ومن ثم منھج المبادئ النظریة والعملیة لإلجماع)

 . والقومي)

 فلسفة المرجعیات الكبرىومنھا جمیعا تتراكم التجربة الحیة لما ادعوه ب . 

المجرد لكنھا  و ھذه التجربة من تناقضات بمعاییر المنطق الشكلي والمنطقوال تخل

معقولة ومقبولة بمعاییر المنطق الثقافي بوصفھا تجربة تاریخیة قویمة أو ما فوق 

قومیة. ومن ثم األكثر قربا واقترابا من الحقیقة في التاریخ الفعلي الرتقاء األمم، 

بھذا الصدد،  الھیجیلیةاي في مجرى تجاوزھا وتذلیھا للمراحل التاریخیة الثقافیة. ف

العقلي والمنطقي  أساسھاقالنیة ثقافیة قومیة صرف. ففي لمثال، ھي ععلى سبیل ا

والتجربة  والبروتستانتیة الجرمانیة األوربیةتكمن نوازع النصرانیة  أیضا

التاریخیة لأللمان في إرساء أسس التكامل الذاتي وتجاوز المراحل التاریخیة في 

مع مساعي تتبع  ال یتعارض ذلكالوجود القومي والوعي الثقافي. ومن ثم 

كما أسست لھا الھیجیلیة وقبلھ من جانب  صیرورة الروح العقلي في فكرة الحریة
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شیلنغ وفیختھ. ولیس مصادفة أن یتحول ھذا "التناقض" الضروري فیھا إلى 

 إمكانیةمع ما ترتب علیھ من . نتوء الفكرة العنصریة بمعناھا الثقافيإمكانیة 

نعثر على صورة ونموذج  إننا أخرىلفج. بعبارة ا واألیدیولوجيتطویعھا السیاسي 

 نومثال لالعقالنیة عبر العقالنیة، والعقالنیة عبر الالعقالنیة. انھ یكشف ویبرھ

یتجافى عنھا في التاریخ، لكي  أنالفیلسوف في میدان الطبیعة یمكنھ  أنعلى 

ي الحالة عطي لمسار التطور التلقائي للقومیة مقوماتھ الواقعیة والمستقبلیة. وفی

  جرمانیتھم الكبیرة. لأللمان المعنیة شكل ھذا التناقض القوة الضروریة التي أعطت

لم تحسم، اي مازالت  خیارات أمامیقف فانھ عربي وفیما یخص العالم ال

المشروع  وأھمیةمن ھنا قیمة . العقالنیة وغیر العقالنیة إمكانیاتھامتكافئة من حیث 

العصب المؤلم للفكر النظري السیاسي،  إلىالعقالني. بمعنى ضرورة تحولھ 

  . العالم العربي من التجزئة والشرذمة واالنحالل والتخلف إنقاذ أسلوب إلىوكذلك 

العربي في مراحلھ الحدیثة األولیة فقد قام المشروع السیاسي الثقافي 

لمھمات الوحدة والتحرر العام والسیاسي  إدراكھ أساسالنھضة) على مرحلة (

مرت ھذه واألوربي. وتجارب المقاومة لالستعمار التركي في مجرى  بشكل خاص

، أھمیة األصالة إدراك إلىفي حصیلتھا  أدتدروب مختلفة لكنھا بتجارب ال

  والوحدة السیاسیة والقومیة، واالنبعاث والتحرر والدولة.

 إمكاناتھاقد كانت تلك مرحلة النشوء والتكون. من ھنا ضعف وحدود ف

تفنن في كل فن، لكنھ كان واحدیا في  فاألفغاني، على سبیل المثال،. آنذاكالفعلیة 

توجھ. بینما سعى الكواكبي لبلورة تقالید ثقافیة سیاسیة مناھضة لالستبداد (الدعوة 

التقلیدیة السیاسیة في  أسسبد الرازق سعى تحطیم عللتحرر والحریة)، وعلي 

األدبي. اللغة وبعث التراث  أواصرتمتین  إلىالفكر، ورجال القومیة الثقافیة 

التاریخیة للعرب. فقد كانت تلك فالحة جریئة  األرضفي حرث  الجمیع ساھمو

تر ھذه العملیة، ومن ثم باالنقطاع الذي . أما یك الزراعةنلكنھا لم تتقن بعد تك

وعیھا  وأسالیبقد ھشم في آن واحد المقدمات الروحیة فحرف مسارھا الطبیعي، 

ن بحد ذاتھ على متض. مما مقوماتھ الذاتیة إلىستند في ذلك ی أنالسیاسي دون 
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. انھ تشویھ ثقافي للعقالنیة الممكنة إلى أدىر ثقافي عمیق للعقالنیة، بحیث اانكس

نفسیة وذھنیة االنتماء الثقافي من في التوحد  األخذةنقل العناصر المجزأة  إلى أدى

 أدىیر مدركة لذاتھا بعد. مما قسر في لغة قومیة غالمیدان توحیدھا ب إلىالذاتي 

. ومن ثم جعل من تراجع وتفتیت عناصر الفكر والسیاسة والروح القومي إلى

نقل رادیكالیة الكولونیالیة ، الفكرة القومیة أصحابوبدون وعي من جانب الممكن، 

یة نالوعي االجتماعي العام مع ما ترتب علیھ من صعود وغلبھ الدو إلىالغربیة 

كل العناصر المالزمة للمراوحة في الزمن ومن ثم انعدام ، اي نبھاروالتقلید واال

  للفكرة العقالنیة.  الحر البناء إمكانیة

فالبراعم العقالنیة التي یحددھا منطق االلتزام التاریخي بالتاریخ القومي 

لعالم االتجزئة واالنقسام المتنوع في  أقدامواالنتماء الثقافي قد جرى سحقھا تحت 

انفصام عمیق بین صیرورة الدولة والفكر، وبین  إلى أدىما فیھ. مما العربي و

ووجد ذلك انعكاسھ في فیضانات الولع . التاریخ الذاتي ووعي االنتماء الثقافي

السیطرة  بأثرالمغري بالصغائر وانعدام التیار الساري في صحراء الزمن العربي (

لمتضادة حول قضایا ال قیمة لھا ح الھموم ایالتركیة العثمانیة). ومن ثم تنوع وتسط

  وبحد ذاتھا بالنسبة "للمصیر العربي"، اي لصیرورتھ المستقبلیة. 

قیمة وأھمیة ربط الیقین التاریخي وإدراك  تعلموأدى ذلك إلى استصعاب 

الذاتي بوحدة االنتماء الثقافي للنفس ومن ثم دمج ھذا الیقین في المواقف النظریة 

المشروع الحقیقي للبدائل ھو وإشكاالتھ. السیما وان الواقع  والعملیة العقالنیة تجاه

العقالنیة السیاسیة لیست فرضیة، بل مطلب. . إذ أن مشروع عقالني ذاتي خالص

حضارات والثقافات الكبرى والدول القویة عقالنیاتھا وكالھما كل واحد. إذ لل

یة السیاسیة ھي العقالن. والسیاسیة، التي نعثر علیھا في مفاصل تطورھا الذاتي

تعكس تطورھا الخاص  ألنھا. لألممتعقیدا في البنیة التاریخیة  األكثرالقضیة 

  . تحدد مستقبلھا أنھاونوعیتھ. كما 

بدورھا جوھریة العقالنیة وبالنسبة للعالم العربي، فان ھذه العالقة تحدد 

لدولة ة الفكرتأصیل الفكري والثقافي لل أھمیتھا الجوھریة بالنسبة السیاسیة، اي
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وفكرة السیاسیة القومیة والعالمیة، الداخلیة والخارجیة،  بإرادتھاالشرعیة والمستقلة 

وفكرة لح العامة وقیم المساواة والعدالة، االقانون المحكوم بمنطق الحق والمص

الشورى االجتماعیة وفكرة المدنیة العاملة بمعاییر ومنظومة الحریة والنظام،  األمة

الغایة وتوحید الروایة ، وفكرة واحدیة االنتماءوالوحدة فكرة و والرشاد القومي،

أصیل الفكري تالویستلزم ھذا  .الذاتیة للماضي والحاضر والمستقبل والدرایة

والثقافي للعقالنیة السیاسیة بلورة وصیاغة مفاھیم ومعاییر وقیم ومبادئ وقواعد 

. أما ني تجریبي دائمبوصفھا احتمال عقال اإلصالح، وفلسفة اإلصالحیةالفكرة 

بقدر ، فانھ یفترض بدوره ویستلزم وفلسفتھا العملیة اإلصالحیةصیاغة ھذه الفكرة 

واحد االنطالق من تمثل التجارب الذاتیة بوحي االنتماء الوجداني للثقافة القومیة 

ومظاھرھما  قیمة وجوھریة الحق والحقیقة إبرازوعقلھا التاریخي القائم في 

   ولة والنظام السیاسي والثقافة واإلبداع ككل.المتنوعة في الد

   ***  
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راع اا و موا ا  :ما ا  

  
ا م�ن ش�بیھدع�اءا قاس�یا،  افس�س أھ�لھیراقلیطس ف�ي ی�وم م�ا عل�ى لقد أطلق 

  شعراء العرب القدماء في خطابھ لقومھ:  أحدما قالھ  حیث مرارتھ
  راء الغمیر القوافیاحدفنتھم بص  نا ال تذكروا الشعر بعدما  بني عم

طالبة القوم شعرا بالتخلي ع�ن الش�عر عمق�ا معنوی�ا یتع�دى ح�دود مكان ل فإذا
، الت�ي العمیقة حافز المرارةمن حیث ظاھرا وباطنھا تتضمن فألنھا كانت العبارة، 

نق��ف أمامھ��ا لت��ي ا األبع��اد ذات . وھ��يأبع��ادهتلتھ��ب وراء ك��ل فع��ل م��درك لحقیق��ة 
وق�ائع االنكس�ار الفعل�ي لتج�ارب ق�رن م�ن وتجبر العقل والوجدان على تأملھا ب�أثر 

  الزمن. 
دفن�ت ف�ي  أنھا، تبدو كما لو األقوال واألعمال تجارب قرن من الزمن في إن

ع�الم  أثرھاتركت في وبالتالي، ء. رثاب والیصحرائھا قوافي المدح والھجاء والتشب
ھ، وص��راع یمث��ل ف��ي كلیت��ھ عقالنی��ة الرؤی��ة وال عقالنیتھ��ا، مل��يء بم��آثره ومآس��ی

  . ومعالم لم تكتمل حدودھا بعد لبدائلھما كلیھما
القول، ف�ي  أمكن أن، وأفكارھافالتاریخ في مفترقاتھ القاسیة یضع شخصیاتھ 

. وف�ي ھ�ذا أخ�رىتق�دم رج�ال وت�ؤخر  أن إل�ىحالة القلق العمیق، بحی�ث یض�طرھا 
زم ل�اي ان�ھ م ،الحرك�ة أوو صوت العقل بضرورة الثبات االضطراب عادة ما یدع

عن��د تخ��وم الق��رنین  ھ��ذه الحال��ة الفك��ر العرب��يق��د واج��ھ . وأح��دھما باالعتم��اد عل��ى
ھینھ التي الحت في نظراتھ االتاسع عشر ـ العشرین في معضالتھ وافتراضاتھ وبر

 أمامھ�انق�ف  إنن�اكم�ا ل�ون  نقف أمام نف�س ھ�ذه الحال�ة اآلنونظریاتھ المتضاربة. و
یص��عب تأم�ل م��داھا، مم�ا یعط��ي لن��ا  أم�ور، بحی�ث یجع��ل م�ن آفاقھ��ا األول��ىللم�رة 
قرنا من الزمن لم یعمق وض�وح الرؤی�ة، بق�در م�ا ان�ھ ش�حذ  أنالحكم على  إمكانیة
المرحل�ة ف�ي م�ن الممك�ن رؤی�ة مفاص�ل ھ�ذه بضرورة الب�دائل العقالنی�ة. و أعماقھا

بنقده ، وانتھت ق في بدایة القرن بالدعوة للعقلاالنطال، التي بدأت بدعواتھا الكبرى
، نم�ت معان�اة الذھنی�ة العربی�ة ف�ي عقالنیتھ�ا إیاه. وفیما بین الدعوة للعقل ونقده إیاه

 التعام��ل م��ع أدب أیض��اكان��ت عب��ارة نم��و المعان��اة تعك��س ف��ي  وإذاوال عقالنیتھ��ا. 
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رؤیتھ�ا  وأس�الیب صالعقالن�ي الخ�ا أدبھ�ا إل�ىم�ا زال�ت تفتق�د  األخیرة، فألن النفس
  . اإلبداعیةالمنبعثة من حقیقة معاناتھا 

عنص�ر متع�الي ومرم�وق ف�ي الثقاف�ة  إل�ىالعقالنیة العربی�ة، ل�م تتح�ول بع�د ف
ل�م تؤس�س ل�ذاتھا ومصاف االس�تقاللیة المتفاعل�ة.  إلىلم ترتق  أنھاالعالمیة. بمعنى 

ف��ي تطورھ��ا سلس��لة  أنھ��اتواج��ھ معض��التھا عل��ى  أنبع��د بالطریق��ة الت��ي یمك��ن 
ومة في وح�دة ص�یرورتھا الدائم�ة. وھ�ي معض�لة م�ا زال�ت ضمل أجزاء ،أوالخاص

ة ش�دمن جدید ب إعادتھاعلى  إالقائمة. بل یمكن القول، بان قرنا من الزمن لم یفعل 
العالم  أھدر. فقد بمعاییر االنتقال الثقافي یتجاوز ذاتھ أن، ألنھ لم یفلح بعد في اقوي

یحس�م لذات�ھ  أناغلب عقوده العش�رة، دون  (العشرین) رنالعربي حتى مشارف الق
وج��وده العقالن��ي. مم��ا ح��دد ب��دوره خصوص��یة ال��زمن والثقاف��ة ف��ي  أولوی��اتبع��د 

  عقالنیتھا وال عقالنیتھا فیھ. 
عقالنیتھا بالنسبة للع�الم العرب�ي، القرن العشرین في عقالنیتھا وال إشكالیة إن

رن العش�رین ھ�و ق�رن االغت�راب، م�ن حی�ث الزمن الثق�افي. ف�الق إشكالیة أیضاھي 
 إبداعات�ھعل�ى مش�ارف  األولىاندماجھ في مكونات الثقافیة العالمیة ووضع لمساتھ 

الجدید وتحرره  ھكیانة بدایة صیرور ألنھ، األولقرنھ  ھو الھائلة. وفي الوقت نفسھ
ف��ي زمن��ھ  أم��ا. األوربی��ة"تجزئ��ة" الس��یطرة  إل��ىم��ن قبض��ة "الوح��دة" العثمانی��ة 

الح�ق ھ�و ق�رون  ءالسالمي فھو حصیلة قرون�ھ الخمس�ة عش�ر. وف�ي زم�ن االنتم�اا
  الخالفة حتى سقوط بغداد.

واق��ع الع��الم  . وذل��ك النھ��ا نت��اجمعناھ��ا ف��ي ال��زمن إش��كالیات ال تمتل��ك ھ��ذهو 
 إش�كالیة أنھ�افي رؤیا قواه المتصارعة. بمعن�ى  وانعكاسھالعربي الحالي وتجزئتھ، 

خیة ـ روحی�ة. وھ�ي مكون�ات لعب�ت وم�ا یفیة ـ فكریة وتارسیاسیة وثقا -عیة اجتما
كرین فوخیال وعقلیة الم أوھام صنع صنع وإعادةتزال تلعب دورا ھائل الشأن في 

الذین س�اھموا ویس�اھمون ف�ي م�د عقالنی�ة وال  أولئكاي كل ، والباحثین والدارسین
  عقالنیة الثقافة العربیة بعناصر دیمومتھا. 

س��بیا ع��ن واقعی��ة ال��زمن، بمعن��ى خلفیت��ھ الموض��وعیة وم��ن الممك��ن التج��رد ن
 أن إالف��ي تحدی��د مالم��ح الثقاف��ة العربی��ة المعاص��رة واتجاھ��ات تطورھ��ا.  وأثرھ��ا
وجودھا الت�اریخي. بص�یغة  إشكالیةتبقى مع ذلك وفي جوھرھا  ھذه الثقافة إشكالیة
أیض�ا، كرھا معھ، بل وفي ف أوالثقافة العربیة ال تقوم في زمنھا  إشكالیة إن، أخرى

النتمائھ���ا  إدراكھ���ا ةل���ذاتھا، وكیفی���اي ف���ي مقوماتھ���ا الروحی���ة وص���یغ اس���تیعابھا 
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ك�ان م�ن الممك�ن  ف�إذاعقلیة وعملیة في الوقت نفس�ھ.  إشكالیات ، بوصفھاالتاریخي
كتعبیر  األمام إلىالفكریة ھو بحد ذاتھ خطوة  اإلشكالیةالقول، بان ظھور وسیطرة 

العناص��ر إال عل��ى  وأث��رهیحت��وي م��ن حی��ث مض��مونھ ف��ان ذل��ك ال  ،رك��نف إنن��اع��ن 
للمقومات الروحیة. بینما تبقى المسائل الجوھریة المتعلقة بصیغ استیعاب  األساسیة

 اإلش��كالیةاالنتم��اء الت��اریخي للثقاف��ة العربی��ة المعاص��ر ھ��ي  إدراكال��ذات وكیفی��ة 
وس عص��ب القل��ق الم��ؤلم ل��رؤ إل��ىتحولھ��ا  س��ببجذری��ة. وذل��ك ب واألكث��ر األعم��ق
  الفكر. 

 إیاھ��ام��ن مواجھت��ھ  أكث��رثقافی��ة ـ تاریخی��ة  كإش��كالیةذات��ھ  األخی��رفق��د واج��ھ 
 بإش�كالیةمرتبطة بصورة خفی�ة وغی�ر مباش�رة  أنھاعقلیة خالصة. بمعنى  كإشكالیة

فس�ر األم�ر ال�ذي ی" في القرن العش�رین. األولالزمن الثقافي للعالم العربي و"قرنھ 
انحصارھا ف�ي وج�دانھا  أوصرة في معاركھا الشعریة انھماك یقظتھ العقالنیة المعا

الثقافي ـ التاریخي المباشر. لھذا لم تعان من محن "خلق القرآن" و"الزندقة". وذلك 
ب��دا  إذالس��تنفاذھا رص��یدھا الثق��افي ـ الت��اریخي ذات��ھ فیم��ا وراء وجودھ��ا ال��واقعي. 

 أنا ك�ان ال ب�د لھ�ا م�ن النفس. ولھذ أمامكما لو انھ ھبة ینبغي تبریر قیمتھا  األخیر
  القدیمة.  أشعارھا أنغام أمامتطرب 

الراس��خ ف��ي ك��ل  وم��ن الممك��ن البح��ث ف��ي ھ��ذه الظ��اھرة ع��ن فاعلی��ة التقلی��د
ت�درك ذاتھ�ا ف�ي  أناي تل�ك الت�ي یمكنھ�ا مفاصل الوجود والوعي العربي الحدیث، 

فة العقالنیة الواقعي في تاریخ الثقا أثرھا أماحالة استمدادھا قصائدھا من الماضي. 
جان��ب الكلم��ة وھ��اجس البالغ��ة،  إل��ىللع��الم العرب��ي المعاص��ر، فق��د ك��ان یح��ددھا 

ا. فق�د ك�ان لق�وة الكلم�ة وھ�اجس مانفصام تقالی�د العل�م الطبیع�ي والنظ�ري وان�دثارھ
ر ع�ن ك�ل المالبس�ات ظ�غ�ض النوبالبالغة خصوصیة متمیزة ف�ي الثقاف�ة العربی�ة. 

(الت�ي جعل�ت  اإلس�المیةف�ي وح�دة الخالف�ة  واماألقصراع بفي یوم ما  أحاطتالتي 
البالغ�ي  اإلب�داعقیم�ة تأسیس الذین واجھوا انتقادات الشعوبیة یركزون على  أولئك

الثقافی��ة  األم��موج��دوا فی��ھ الص��یغة النموذجی��ة الت��ي یمك��نھم بھ��ا تح��دي  إذللع��رب 
ن رد فع�ل )، فان حقیقة الصفة البالغیة وقوة الكلمة وبدیھیة القریحة، لم تكاألخرى

كان��ت االس��تمرار ال��واعي لجوھری��ة الكلم��ة ف��ي  أنھ��المواجھ��ة الش��عوبیة، بق��در م��ا 
، بینم�ا ك�ان الق�رآن أبیات�ھالذھنیة العربیة ومنطقھا. فقد كان الشعر الجاھلي لغة في 

الوجدانی�ة والمعنوی�ة ف�ي الكلم�ة. فق�د كان�ت  أسس�ھاآیات في لغت�ھ. وھ�ي وح�دة لھ�ا 
كان��ت  ف��إذالی��ة المنط��ق والقناع��ة، اي الفك��ر والفع��ل. م ف��ي حروفھ��ا آض��تل األخی��رة
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قد  اإلسالمفروسیتھا القبلیة، فان  إطارالجاھلیة العربیة قد احتفظت بھذه الوحدة في 
یذم ولع الس�جع وان یبق�ي علی�ھ ف�ي  أن بإمكانھوعقائده. لھذا كان  أركانھفي  أفناھا

علیھ في سحر البیان. وبھذا قوة آیاتھ، وان یذم في الشعر غوایة الشیطان وان یبقي 
المعنى كان الجاحظ مص�یبا عن�دما می�ز الع�رب ع�ن غی�رھم ب�الكالم. فھ�و ل�م یع�دم 

السیاس�ة  أدبعلى الكالم. تماما كما انھ لم یعن بامتالك الفرس  اآلخرینبذلك قدرة 
  امتالك الیونان لناصیة الفلسفة انعدام الحكمة عند غیرھم. أو، اآلخرینغیابھ عند 
لنسبة لتقالید العلم الطبیعي والنظري، فان الثقافة العربیة السالفة لم تعان با أما

م�ن وط��أة ال��دیني وال��دنیوي ف��ي العل��م كمش�كلة لھ��ا حاكمیتھ��ا المس��تقلة. وذل��ك بفع��ل 
الخصوصیة التي تطور بھا العلم (بما في ذل�ك الطبیع�ي) باعتب�اره بحث�ا ع�ن "س�نة 

 أن، األق��لعل��ى  أومت��ھ العقائدی��ة المباش��رة. من��ذ الب��دء قی أفق��دههللا" الوجودی��ة، مم��ا 
ھ���ي لیس���ت معض���الت الوج���ود  اإلس���المالقناع���ة الس���ائدة آن���ذاك، ب���ان معض���الت 

ال��ذین ك��ان بمك��انھم الح��دیث ف��ي الق��رآن والس��نة وهللا،  ألولئ��كالطبیع��ي، ل��م تع��ط 
حاكمیة الوحي. وھي ص�فة ل�م یك�ن م�ن الس�ھولة البرھن�ة علیھ�ا، بم�ا ف�ي ذل�ك ف�ي 

وتعم��ق  اإلس��المیةالیب قواع��د العقائ��د الكالمی��ة، بفع��ل تس��امي الذھنی��ة مف��اھیم وأس��
  تفكیرھا العقلي آنذاك. 

المسألة اتخذت مسارھا الجدید في بدایة القرن العشرین، عندما ج�رت  أن إال
وثنی�ة  أنھ�امواجھة العالم العربي لذاتھ، كما لو ان�ھ یواج�ھ "جاھلیت�ھ" الجدی�دة عل�ى 

مح�دد ومس�تقبلي أیض�ا  إدراكقلیدیة عجماء ال تفصح ع�ن قدیمة. بمعنى مواجھتھ ت
م��ن  أكب��رتواج��ھ ش��يء  أنھ��ذه العقالنی��ة  بإمك��انلحقیق��ة الح��ق. ولھ��ذا م��ا ك��ان 

" البالغي في تحدیھا النقدي لتراثھا الخاص. وق�د ك�ان ذل�ك ف�ي محاكات�ھ إعجازھا"
 أنمص�ادفة محاربة الوثنیة في جاھلیتھا الثقافی�ة. ول�یس  أشكالالالواعیة شكال من 

  یواجھ طھ حسین ومدرستھ ككل نقد الواقع في شعره الجاھلي. 
فقد كانت معضلة الثقافة في بدایة القرن في العقل ال في التاریخ، بینما كان�ت 

تواجھ في بحثھا  أنمعضلة التاریخ في الثقافة ال في العقل. لھذا كان ال بد للعقالنیة 
واج��ھ ف��ي بحثھ��ا العقل��ي قیم��ة موروثھ��ا الت��اریخي مص��ادر وج��دانھا الیقین��ي، وان ت

 أس���طوریةالثق���افي. وال یغی���ر م���ن ذل���ك ش���یئا قناعاتھ���ا المعاص���رة، بم���ا ف���ي ذل���ك 
ف�ي تأسیس�ھا  واألدب. اي كل م�ا نعث�ر علی�ھ ف�ي جوھری�ة الكلم�ة األولىمصادرھا 

معن��اه المتج��دد ف��ي وح��ي  ل��ألدبیعط��ي  ف��األخیرالروح��ي.  (انتعاش��ھا) ھ��ائاموانت
الح�ي. وھ�ي  إبداع�ھوثبات�ھ ف�ي  إنتاج�ھة، تماما بالقدر ال�ذي یعی�د التجربة المعاصر
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المتأثر بخیال ارتباطھ التراث�ي، وف�ي  اإلبداعمنطق  إلى أقربظاھرة في جوھرھا 
عنص��ر م��ن  أوعنص��ر م��ن عناص��ر التث��ویر والتجدی��د،  إل��ىحال��ة تح��ول الخی��ال 

نا ثقافی�ا. اي كخی�ال االجتماعیة باعتبارھا كائ األناعناصر التأمل المتعمق لمعانات 
برزخي مبدع بین صور الماضي ومثلھ وصیرورة المعض�الت المباش�رة. فالخی�ال 

الص��ورة والمث��ل م��ن ب��راثن  أس��طوریةینت��زع  أن بإمكان��ھالمب��دع ھ��ذا ھ��و ال��ذي 
لیعید قولبتھ�ا ف�ي منط�ق التفكی�ر العقل�ي واھتمامات�ھ العملی�ة. ولھ�ذا ك�ان  األسطورة

صورة ومثال للقوة والتضحیة، وان یتحول  إلىحول یت أنعمل برومیثیوس  بإمكان
 أمثلتھ�اصورة ومث�ال للعب�ث والالمعن�ى. وان تبن�ى بالت�الي عل�ى  إلىعمل سیزیف 

العالم العربي، في  أننماذج من العقالنیات والالعقالنیات الفلسفیة والسیاسیة. غیر 
لسیاسیة في صور یواجھ معضالتھ العملیة ا أن بإمكانھبدایة القرن العشرین ما كان 

، بل بفعل سیطرة األولى ألساطیرهیفتقد  ألنھالقدیمة ومثلھا الحسیة، لیس  األساطیر
ذاتھ في ھیئة اغتراب الوجود الثق�افي العرب�ي المس�تقل. اي ان�ھ  األسطوريالوعي 

ال یمتلك آنذاك ولم یمارس تاریخھ السیاسي والفكري بعد. فھ�و ل�م یع�ان آن�ذاك م�ن 
، بل من تأكسدھا الكام�ل ف�ي دمائ�ھ. ولھ�ذا ك�ان األوليالمصادر  إلىالرجوع  أزمة

  حروف الذات ونطقھا.  إلىالكلمة ھو الرجوع  إلىالرجوع 
خصوص��یة النھض��ة العربی��ة ومع��الم وعیھ��ا العقالن��ي ف��ي بدای��ة الق��رن  إن

ض�رورة ت�ذلیل ھمجی�ة االنقط�اع الثق�افي ال  أم�امالعشرین، كانت تق�وم ف�ي وقوفھ�ا 
قوة كامن�ة ودفین�ة وعائم�ة ف�ي ذاتھ�ا. ولھ�ذا ك�ان  األخیرة. فقد كانت ھمجیة المدنیة

المفترض�ة. مم�ا  أس�اطیرهیتمل�ق  أنیتح�دى ذات�ھ، ال  أنینبغي لش�عورھا المعاص�ر 
مقدم��ة ض��روریة للتث��ویر المعرف��ي  إل��ى األدبی��ةح��دد ب��دوره تح��ول النزع��ة النقدی��ة 

المرافقة لصیرورة فك�رة  األولیةوالسیاسي والعقالني. وھي ظاھرة تعكس المالمح 
تمتل��ك رص��یدھا الروح��ي والمعرف��ي ف��ي ص��یرورة  أنھ��ا. اي أیض��االدول��ة والثقاف��ة 

 ف�األدبمحلی�ة.  أولیس�ت ظ�اھرة قومی�ة خالص�ة  أنھ�االثقافة وآلیة تطورھا. بمعنى 
كم�ا  أویظھر دوما كما لو انھ المقدمة الحسیة النطالق العق�ل ف�ي رح�اب المعرف�ة، 

كم��ا ل��و ان��ھ  أو، األم��ینف��ي عومھ�ا نح��و ش��اطئھا  األم��ةع��ة لجس��د ل�و ان��ھ الق��وة الداف
مستقبلھا. ووراء ھذه تكمن دون ش�ك، ق�وة  إلىالجسر الرابط لحركتھا من ماضیھا 

الفاعلة بحد ذاتھا، باعتبارھ�ا المقدم�ة الس�ائدة ل�وعي ال�ذات الحض�اري. فھ�و  األدب
ھا للع�الم. مم�ا یخل�ق ف�ي ذاتھ یبرز باعتباره التعبیر المناسب في وجدانیتھا وتحسس�

 أسس�ھاحماسة االندفاع ویرسب في الوقت نفسھ فیھا رم�ال وحص�ى  أعماقھا أعمق
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لل�ذات  رؤیت�ھالعقالنیة. وذلك بفعل شحذه الدائم للعاطفة والض�میر بم�ا یتناس�ب م�ع 
. اي ك��ل م��ا ھ��و متس��امي ف��ي ال��وعي والوج��ود. واآلف��اق واألم��لوالمص��یر والق��در 

. ان��ھ ص��انع لألم��معل��ى ال��دوام رابط��ة ال��روح المعن��وي یتض��من ف��ي ذات��ھ  ف��األدب
رموزھا وخیوط وجدانھا االجتماعي والقومي. وبھذا یمكن الق�ول، ب�ان ام�ة تص�نع 

ف�ي ع�الم  یاحةالس� بإمكانھ�االرفیع�ة، ل�یس  األدبیةفي مصدر وعیھا الذاتي نماذجھا 
تتغن�ي ب�ھ  أنبغ�ي یم�أل رئتیھ�ا بم�ا ین أن، النھا ال تج�د م�ا یمكن�ھ واإلبداعالعقالنیة 
  وعلیھ. 

سنقف  فأنناواقعیة التاریخ،  إلى األیدیولوجیة اإللزامیةوفیما لو تجاوزنا ھذه 
 ابت�دأھاالثقافی�ة یس�تلزم بالض�رورة  لألم�محقیقة تقول، ب�ان الص�عود الت�اریخي  أمام

وابت��داعھا لش��عرھا وش��عرائھا: جلج��امش ل��وادي الراف��دین، وھ��ومیروس للیون��ان، 
، أللمانی��ا، وش��عراء الجاھلی��ة للع��رب، ودانت��ي الیطالی��ا، وغوت��ھ وفرجیل��ي لروم��ا

وبوشكین لروسیا. وعندما ابتدأ الكیان العربي صعوده الجدید، فان�ھ تغن�ى بش�عرائھ 
القدیم�ة. وحت�ى حالم�ا ح�اول  أمج�ادهالجدد تمام�ا بالق�در ال�ذي تغن�وا ھ�م ب�ھ وقل�دوا 

ا في مواقف طھ حسین م�ن تأسیس عقالنیة جدیدة فانھ اصطدم بشعره الجاھلي، كم
  (الشعر الجاھلي).

من الممكن الحدیث عن "ھفوات" العقالنیة العربی�ة المعاص�رة وع�ن س�ھوھا 
س�ماء الفرض�یات، الت�ي  معلقة فيقضیة كھذه تظل  أن إالفي وضع أسسھا الذاتیة. 

  على خطئھا.لم یجري البرھنة تمتلك مع ذلك "شرعیتھا التاریخیة" ما 
ة العربی��ة ف��ي ج��رح مآثرھ��ا الكب��رى ف��ي مج��رى الق��رن فق��د نجح��ت العقالنی��

 بق�ي أنجزن�ھبع�د بق�وة رص�یدھا المعن�وي ھ�ذا. فم�ا  رتس�تأثل�م  أنھ�ا. غی�ر العشرین
خطواتھ�ا فق�د تعث�رت ف�ي ش�باك الس�لطة  أم�امتناثرا في فض�اء تأمالتھ�ا الص�اخبة، 

ذي راف�ق كان�ت ھ�ذه المفارق�ة ھ�و النت�اج ال� وإذاعلى معنى الدولة السلیم.  ةالمتمرد
صیرورة وصعود الرادیكالیة السیاسیة وخصوصیتھا في العالم العربي، فانھ كشف 
ف��ي نف��س الوق��ت ع��ن ض��عف العقالنی��ة العربی��ة بح��د ذاتھ��ا. وبالت��الي عجزھ��ا ع��ن 

 أنھ��اوالمجتم��ع والف��رد والمؤسس��ات، أي  ةالدول��العق��ل والعقالنی��ة ف��ي بنی��ة  تأس��یس
زم وم��ا ی��زال یالزمھ��ا بس��بب كش��فت ع��ن ض��عف تأص��یلھا ال��ذاتي. وھ��و ض��عف ال

  ضعف تطورھا التلقائي.
قواع��د المنط��ق التلق��ائي بالنس��بة لتط��وره  اآلنفالع��الم العرب��ي ل��م ی��تقن لح��د 

تح�ت اس�ر فرض�یات ة م�ا زال باقی� إذاالجتماعي واالقتصادي والسیاسي والثقافي. 
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 یخض�ع مس�اره حت�ى عن�د أن إل�ى أدىوحلول ال عالق�ة لھ�ا بتط�وره التلق�ائي. مم�ا 
ك�ان للنزع�ة التجریبی�ة معناھ�ا العمی�ق  إذاحقل تجارب. لكن  إلىرجال الفكر منھم 

الخاص��ة، ف��إن تطبیقھ��ا العش��وائي وف��ي غی��ر محلھ��ا  أسس��ھا إل��ىف��ي ح��ال اس��تنادھا 
 أنمأس�اة الظ�اھرة یق�وم ف�ي  أن إال. أطف�البلعب�ة  أش�بھ األح�وال أفض�لیجعلھا ف�ي 

مبدع�ة تتن�اوب البن�اء  أفع�االباعتبارھ�ا  ھن�ا، األطف�الالعالم العربي لم یمارس لعب 
 أیضاتساھم  بأنھاوالھدم، بل انھمكت فیھا بصورة غایة في الجد والحزم، ظنا منھا 

في بناء ھیاكل الحضارة المعاص�رة. وھ�و وھ�م كش�فت نھای�ة الق�رن العش�رین ع�ن 
  الفاجعة. ھمظاھره ونتائج

 إمكانیةني افتراض جدیدة بقدر ما یع أصولیةإن تأصیل العقل ال یعني صنع 
، بوصفھا عقالنیة تلقائیة. إبداعھاالعقالنیة المقیدة بذاتھا. بمعنى العقالنیة الحرة في 

خالصا. فقد یكون لھذه "المآثر" وقعھا  أوتكون فعال شاذا  أنمن ھنا فھي ال یمكنھا 
تك�ون ق�د  أن، لكنھ�ا س�رعان م�ا تن�دثر بع�د واألذھ�ان اآلذانالصاخب والمثیر على 

  والجماعات في معارك جانبیة استھلت فیھا قواھا الذاتیة والتاریخیة. اآلحاد الھت
قانون�ا ص�ارما ال یمك�ن  أوفمن المعلوم انھ لیس للتاریخ معنى مستقال بذات�ھ، 

ف��ي تل��ك  وب��األخصیص��بح ج��زًء م��ن حی��ز االرادة،  أحیان��االحی��اد عن��ھ. ب��ل ن��راه 
ض�میرھا  ظمنط�ق ی�وق أوترم�ھ ع�رف تح أوالحاالت الت�ي ال تتقی�د بق�انون یلجمھ�ا 

االجتماعي وعقلھا الحكومي، أي في الحاالت التي تتربع فی�ھ االرادة ع�رش الیق�ین 
التام بشرعیة ما ترتئیھ من بدائل. وھو فعل یفترض في كل خطوة یخطوھا تجاوزا 

 إل��ى إالف�ي الواق�ع فان�ھ ال ی��ؤد ف�ي نھای�ة المط�اف  أم��المن�اطق الض�عف والتخل�ف. 
الخطیئة في البق�اء ض�من حی�ز التخل�ف والمراوح�ة. ك�ل ذل�ك یجع�ل تكرار الخطأ و

من تأصیل العقل عملیة تاریخیة ثقافیة حرة. من ھنا یصبح تأصیل العقل، باعتباره 
، تعبیرا حقیقیا لألممفعال تلقائیا یتناسب مع محتویات التطور االجتماعي والسیاسي 

  ذاتھا مع ذاتھا. بدیال ضروریا) عن منطق الصیرورة المتفاعلة في أو(
بال��دعوة للعق��ل وانتھ��ى بص��عود أش��د الالعقالنی��ات  ابت��دأإن قرن��ا م��ن ال��زمن 

 إل�ى اآلم�ال"تأس�یس" القطری�ة، وم�ن بھج�ة  إل�ىالوح�دة  أم�انيتھورا وغلوا، ومن 
مركزیة االغت�راب یعك�س مخ�اض الض�عف  إلىتجھم القنوط، ومن مركزیة الذات 

نق�ل  إل�ى اإلس�المبع�د  األولالص�عود العرب�ي الذاتي. بینما افلح قرن من الزمن في 
عقالنیة الروح الثقافي االس�المي، وم�ن التجزئ�ة  إلىالعرب من العقالنیة الجاھلیة 

الكب�رى، وم�ن  اإلس�المیةوالثقافة  اإلمبراطوریةوحدة الدولة  إلىالقبلیة والمناطقیة 
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في بحثھ�ا  اإلنسانیة األحوالزمن  إلىثر الثقافة ومن الدھر القائل آم إلىثقافة الثأر 
مركزی�ة  إل�ىوح�ي االلوھ�ة ومنھ�ا  إلىعن الغیب، ومن اغتراب الشیطان الجاھلي 

العق��ل. فف��ي ھ��ذا التب��این یتكش��ف لن��ا ل��یس فق��ط المعن��ى الص��وري للخ��الف والتب��این 
، بل وقیمتھ الرمزیة والواقعی�ة بالنس�بة للمعاص�رة. ان�ھ واآلفاق األصولالھائل بین 

ض���عف  وب���األخصمی���ق ف���ي العقالنی���ة العربی���ة المعاص���رة، الخل���ل الع إل���ىیش���یر 
الوج����ود االجتم����اعي واالقتص����ادي والسیاس����ي  بإش����كالیاتارتباطھ����ا الص����میمي 

والحضاري ككل. وھو خلل یمكن تفسیره الجزئي بضعف العالم العرب�ي ف�ي بدای�ة 
منط��ق العقالنی��ة  إل��ىالتبری��ر من��ھ  إل��ىان��ھ تفس��یر ھ��و اق��رب  إالالق��رن العش��رین، 

  سفیة والتاریخیة.الفل
إن تأصیل العقل ھو تأصیل انتم�اءه الثق�افي والت�اریخي. وھ�ي عملی�ة ممكن�ة 

الذاتیة. بمعنى ارتباط  إشكاالتھافقط في حال اندفاع قوى النفس المدركة في دراسة 
العقل بمصادر وعیھ الذاتي. فھو التأصیل الوحی�د الق�ادر عل�ى ش�حذ العقالنی�ة بق�وة 

الي ان�دفاعھا الح�ر والش�جاع تج�اه مواجھ�ة قض�ایاھا الكب�رى. التأسیس الفعلي وبالت
ارتب�اط  أم�امرجعی�ة متس�امیة.  إل�ىوذلك النھا الغایة التي تحول العق�ل بالض�رورة 

الناشئة، م�ن مخ�اض ص�راعھا ال�داخلي، برجوعھ�ا ال�دائم  اإلسالمیةالثقافة العربیة 
یم�ة الس�نّة. ول�م یك�ن في مج�رى تطورھ�ا ق أنتج(القرآن) فقد  األولیةمصادرھا  إلى

تمث��ل المعی��ار العمل��ي  أنھ��اذل��ك نتاج��ا لجوھریتھ��ا ف��ي ال��وعي الثق��افي، بق��در م��ا 
 والش�يءعق�ل المقارن�ة.  إلىوالضروري للمقارنة. بمعنى انتقالھا من ظاھر النص 

مص�ادره  إل�ىنفسھ یمكن قولھ عن رجوع الفكر العقلي والنقلي (الدرای�ة والروای�ة) 
  "الجاھلیة". 

رم��ي  إل��ى أدىالتط��ور التلق��ائي للتجرب��ة التاریخی��ة الجدی��دة  أنن��ي ذل��ك یع
العباءة الجاھلیة وراء ظھور مرتدیھا الجدد. ولم یكن ذل�ك فع�ال عش�وائیا، ب�ل فع�ال 

 اآلدابف�ي  وأث�رهتاریخیا ثقافیا واعیا سواء من حیث مقدماتھ الضروریة في اللغ�ة 
لذلك، ارتبط ھ�ذا الفع�ل  إضافة. الماإلسالعربیة، وقیم الجاھلیة واستمرارھا في قیم 

بمنطق المواجھة الحضاریة ومتطلباتھا المتنوع�ة. وق�د ح�دد ذل�ك بالض�رورة  أیضا
اجبر القوى المتحاربة على تأمل ما جرى ویجري بمعاییر  ألنھمرجعیة العقل فیھا 

  تكونھ الخاص. 
ف�ي مج�رى ص�راع  أساس�اصیرورة التفكیر العقلي االس�المي، ال�ذي نش�أ  أن

م��ن  اإلیم��انالمتجزئ��ة ض��من وح��دتھا الثقافی��ة والسیاس��یة، ق��د نق��ل معتق��دات  ألم��ةا
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المناس�بة لھ�ا م�ن  أس�ماءھاذل�ك لفرقھ�ا  وأعط�ىمی�دان العق�ل.  إل�ىمیدانھا المباش�ر 
تعب�ر ع�ن تلقائی�ة ظھورھ�ا  أس�ماءخوارج وشیعة ومرجئة ومعتزلة وغیرھا. وھي 

والمش�اریع البدیل�ة بالنس�بة لح�ل واندماجھا من حیث الفعل والغرض ونم�ط التفكی�ر 
والعقائدیة الكب�رى. وق�د اجبرھ�ا ذل�ك  واألخالقیةاالجتماعیة والسیاسیة  اإلشكالیات

عل���ى االنخ���راط المتزای���د ف���ي الج���دل العقل���ي ال���دائر ض���من قض���ایا وع���ي ال���ذات 
  االسالمي.

فق���د ك���ان ص���راع الف���رق جمیع���ا س���واء ف���ي ھجومھ���ا وھروبھ���ا ودعواتھ���ا  
 ألفع��ال أعط��ىللك��ل االس��المي. مم��ا  بإدراكھ��اوثی��ق االرتب��اط وتكفیرھ��ا مرتبط��ا 

الجمیع وظیفة االندماج الفعال من خالل اشتراكھا الواعي ف�ي ك�ل م�ا ت�راه ص�الحا 
نماذجھا غل�وا، بع�دا  ألشدذلك لفعالیتھا العملیة، بما في ذلك  أعطىككل. وقد  لألمة

تأثیرھ��ا لبن��ات البنی��ة  ش��كلت م��ن حی��ث أفع��الان��دماجیا بالك��ل العقل��ي. وذل��ك النھ��ا 
 أن. ول��یس مص��ادفة اإلس��المیةالض��روریة لص��رح التفكی��ر العقل��ي للثقاف��ة العربی��ة 

والجزء المتمم للمنقول حتى ضمن أشد  األخرىالواجھة  إلىیتحول المعقول الحقا 
جوھری�ا م�ن  أص�الب�ھ  اإلق�راراالتجاھات تقلی�دا وجم�ودا. مم�ا اجب�ر الجمی�ع عل�ى 

م�ن الناحی�ة التاریخی�ة والتأسیس�یة س�وى  واإلجماعس القیاس لی إذالتشریع.  أصول
 وإجم�اعذاتھا من قرآن وسنّة وقیاس  األصول أنمظاھر العقالنیة الثقافیة. بل  أحد

وح�دة متكامل�ة، ھ�ي نتیج�ة  أومكون�ات مس�تقلة  اباعتبارھ� إلیھ�اسواء ج�رى النظ�ر 
وھ�ي ظ�اھرة یمك�ن  العقل في تصنیفھ وترتیبھ لمص�ادر فقھ�ھ الكبی�ر. إبداعالزمت 

العظام. مما یعن�ي  األصولیین أعمالرؤیة مقدماتھا المنطقیة في كل عمل كبیر من 
  نفسھا. لألصولمرجعیة منظمة  إلى أیضاالعقل یتحول ھنا  أن

منط��ق العقالنی��ة  أنفق��د كش��فت التجرب��ة التاریخی��ة القدیم��ة والمعاص��رة ع��ن 
ل دون ص��نعھ ال��دائم ف��ي معت��رك الفع��ال ال یمكن��ھ التبل��ور بھیئ��ة كی��ان مس��تقل وفع��ا

الوج�ود  أص�ولالثقافة ومتطلباتھا الجوھریة، أي دون المس�اھمة الفعال�ة ف�ي تنظ�یم 
في میادین السیاسة واالقتصاد والنظام والقانون والعل�وم.  األمةاالجتماعي وكینونة 

ال�دائم للعقالنی�ة ال ف�ي البح�ث  اإلنت�اجالمھم�ة تق�وم ف�ي ض�رورة  أن، أخرىبعبارة 
ال  ألنھا. فھي لیست كیانا قائما بذاتھ. لھذا فمن العبث البحث عنھا في الماضي عنھ

عقالنیات  أنعقالنیة الماضي ھي للماضي، كما  أنلذلك  إضافةعقالنیة دائمة فیھ. 
ف��ي ھ��ذا  إب��داعھاھ��ي نت��اج لرؤیتھ��ا الثقافی��ة الخاص��ة. م��ن ھن��ا ف��ان  األخ��رى األم��م

". وذل��ك الن األخ��رى" أو"الماض��یة"  المج��ال یبق��ى م��ن نص��یب تجاربھ��ا الخاص��ة
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 لألم���مك���ان نموذجھ���ا تبق���ى نتاج���ا لح���ل معض���الت الوج���ود الفعل���ي  أی���االعقالنی���ة 
الماض��یة،  اإلس��المیةالعقالنی��ة  إب��داعوجودھ��ا الت��اریخي. وفیم��ا یخ��ص  وإش��كالیات

 أص��ولھا، وم��ن ث��م فھ��ي نت��اج لفع��ل اإلس��المیةكان��ت نتاج��ا للثقاف��ة الواحدی��ة  فأنھ��ا
ھ��ي نت��اج  اإلس��المیةمتكامل��ة. وبالت��الي ف��ان العقالنی��ات  منظوم��ةفھا الكب��رى بوص��

تكون عقالنی�ة  أنعقالنیة المعتزلة  بإمكانومرجعیاتھا الخاصة. لھذا لیس  أصولھا
س�لفیة الع�الم العرب�ي  إل�ىتتح�ول س�لفیة اب�ن تیمی�ة  أنالعالم العربي المعاصر، وال 

 أی��ةف��ان  وأالتاریخی��ة الكب��رى. المعاص��ر. فلك��ل منھم��ا م��آثره الكب��رى وھفوات��ھ ال
كان��ت نیاتھ��ا  أی��اوالق��وى االجتماعی��ة  األح��زابمحاول��ة الس��تجماعھا ف��ي قبض��ة 
 یأخذ بھا كل "دجال فخور"! أداةتكون  أن إلى إالوغایاتھا المعلنة سوف لن یؤدي 

***   ***   ***  
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 مةـاتـــــا��

  

ومنطق الثقافة عن أن التطور الفعلي في  یكشف ما ادعوه بقانونیة التاریخ
التشاؤم مسار االنتقال من مرحلة ثقافیة إلى أخرى یتوقف على كیفیة حل ثنائیات 

اذ بأثرھا تتحدد  والعقل والوجدان.، النفي واإلیجاب، الفعل والخمول، والتفاؤل
ومن ثم تتطور وتتراكم وتتھذب . یةمستقبلوفكرة البدائل ال رؤیة الماضي

جعیات الكبرى للوجود والوعي واإلبداع، التي تحدد بدورھا منطق الثقافة المر
ونوعیة الحضارة. وقد كان االنتقال من المرحلة الثقافیة الدینیة إلى الدینیة السیاسیة 
بالنسبة للعرب مرتبطا باإلسالم. وقد أنتج ذلك مرجعیاتھ الثقافیة الكبرى وحضارتھ 

  الخاصة.
في مجرى المرحلة الدینیة السیاسیة البد وان وشأن كل حضارة متراكمة 

تصل إلى حد تستنفذ فیھ طاقتھا الذاتیة لكي تمھد الطریق صوب االنتقال إلى 
المرحلة السیاسیة االقتصادیة. ذلك الن المرحلة الدینیة السیاسیة ھي مجرد حلقة 

  في المسار المحتمل لتطور األمم وحضاراتھا.
  

ث أمام ھذه المھمة، أي مھمة حل نوعیة وقد وقف العالم العربي الحدی
الثقافي الحدیث. وجرت  العقلوتأسیس  فاعلیة اإلرادة، وتجاه التفاؤلالتحدي وا

محاوالتھ العدیدة بھذا الصدد فیما یسمى بعصر النھضة، أي نھضتھ الجدیدة من 
وھو بین فكي  اجل تذلیل حالة االنحطاط والتي بلغتھا المرحلة الدینیة السیاسیة

عثمانیة المتھرئة والغزو الكولونیالي األوربي. األمر الذي كان یمزق كل ال
الفكرة " حتى المحاوالت الجریئة و"المستقیمة" للفكر الحر. ولیس مصادفة أن تقف

المتبلورة ضمن سیاق اإلصالحیة اإلسالمیة أمام  "، أي فكرة الحریةاللیبرالیة
التحدي  ة في كیفیة تأسیس اتجاهمفترق طرق تحیرت فیھا الرغبة والرھبة الفكری

العقل  ة تأسیس، وفاعلیة اإلرادة، وكیفیبالمستقبل التفاؤلإلشكالیات الواقع، و
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وینطبق ھذا على البقیة الباقیة من التیارات الفكریة  .الضروري للقیام بھذه المھمة
  والسیاسیة.

یخرج  بھذا الصدد، عن انھ لم الحدیث للعالم العربيتجربة قرنین لقد كشفت 
 أوفقدان المنظومة من إطار الزمن صوب التاریخ الفعلي. كما كشفت عن 

ھ صنعالثقافي الجدید. وما  يالمؤسسة لعملیة االنتقال التاریخ المنظومات الفلسفیة
للواقع والماضي، مع ما نقدیة في أفضل الحاالت مجرد تجارب  فإنھ بقيالبعض، 
 اتقلید"لإلبداع النظري" فقد كان  نظري. أما األغلبیة الساحقة ضعففیھا من 

االستالب . األمر الذي أدى إلى إرساء نفسیة وذھنیة لمختلف المدارس األوربیة
العربیة  اي من التیارات الفكریة الكبرى وتقالید التقلید. اذ أن الفكري والثقافي

أسس منظومة فكریة تستشرف إمكانیة االنتقال من  إرساءلم تستطع  الحدیثة
  . المرحلة السیاسیة االقتصادیة إلىالدینیة السیاسیة  المرحلة
  
من الناحیة التاریخیة والمنطقیة والثقافیة كان ینبغي لإلصالحیة الدینیة ف

الجدار الالھوتي  ثغرة فيالكبرى لفتح  األولیةتقوم بتنفیذ ھذه المھمة  أن اإلسالمیة
حقا تھدیم ھذا الجدار، لكي یجري ال ،ةئالمتھر اإلسالمیةالدیني لمنظومة األصول 

ل المغري لصنع ؤانطالق إمكانیات التحدي صوب التفا أمامومن ثم فسح المجال 
تأسیس العقل الثقافي الجدید بمرجعیات تناسب لاإلرادة الحرة عبر إبداعھا المتنوع 

  .تجربتھ الذاتیة في االنتقال صوب المرحلة السیاسیة االقتصادیة
بدوره حدد مما . ھذه المھمة نفیذفي ت تفلحاإلسالمیة لم  اإلصالحیةلكن 

نطاق تفكیر "الفكر الحدیث" بوصفھ نقال عن التجارب األوربیة وتقلیدا ومحاكاة لھ 
    .فیھا إبداعال 

  
المرحلة  إلىمن المرحلة الدینیة السیاسیة  األوربيففي حالة االنتقال 

 ،سار معقد ودراميوالتي اقتضى بلوغھا م على سبیل المثال، السیاسیة االقتصادیة
ثغرة كبرى  اإلصالحیةبضعة قرون من الزمن، قد جرت من خالل فتح الحركة 

في الجدار الالھوتي الدیني عبر تھشیم الھیمنة المطلقة والشاملة للكنیسة. عندھا 
الذي ذلل  األمر .تحدیات الواقع محكومة بفكرة الواقع والدنیا والمستقبل أصبحت

الوجود  إشكالیاتمیة اإلرادة الحرة في مواجھة ح وأثار ،خمول القروسطیة
الطبیعي والماوراطبیعي للشعوب األوربیة مع ما ترتب علیة من تصنیع عقل 
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ثقافي جدید محكوم بالفكرة السیاسیة الواقعیة والنفعیة والمصالح االقتصادیة. وقد 
ل كل بنیة الوجود والوعي االجتماعي عبر إرساءھا وتأسیسھا ر ذلك وبدّ غیّ 

 ،والدنیویة ،والشرعیة الوضعیة ،والحداثة ،والتقدم ،لمرجعیات جدیدة مثل الحریة
وفكرة السوق، اي كل ما تغلغل في مسام الوجود وأنتج  ،والنظام السیاسي العقالني

    .العقالني والعلمي الدائب واإلبداععلى مثالھ فكرة وأسلوب التعددیة 
ان التعقید الذي الزم وما یزال ف )واإلسالمي عموما(في العالم العربي  أما

 اإلصالحیةفانھ یقوم في فشل  ،المرحلة السیاسیة االقتصادیة إلىإمكانیة االنتقال 
ل الدنیویة في ئعن إنجاز مھمتھا التاریخیة الثقافیة والسیاسیة، وفشل البدا اإلسالمیة

لتدخل اوالوجود الطبیعي والماوراطبیعي بمعاییر تجربتھا الذاتیة،  إشكالیاتحل 
البقاء في المرحلة الدینیة السیاسیة من اجل سبب  إدراكالكولونیالي ألوربا، وعدم 

في كل مسام الوجود والوعي  اإلسالمیةبذلك ھیمنة األصول ، والمقصود تذلیلھا
    .االجتماعي

  
 اإلمامةوالسنة والعقل واإلجماع وفكرة  القرآن- الكبرى اإلسالمیة فاألصول

وأعظم  أكبر إحدى إبداعبن دورا تاریخیا ثقافیا ھائال في اللواتي لع ،الشیعیة
للمرحلة الدینیة السیاسیة، قد استنفذت من حیث الجوھر  اإلنسانیةالحضارات 

قدرتھا على اإلبداع بعد انھیار وسقوط بغداد بوصفھا المركز السیاسي الثقافي 
ألصول ومرجعیاتھا األكبر والجامع لتوسیع وتعمیق األبعاد العلمیة والعملیة لھذه ا

  .الثقافیة
قوة مكبلة أنتجت مع مرور الزمن  إلىبعدھا تحولت ھذه األصول المبدعة 

مجرد  إلىنة وتجوید، والسّ  قراءةمجرد  إلىن تحول آقیود التقیید والتقلید. فالقر
نقل ممل  إلىاالجتھاد، والعقل  أمامنیع مسد  إلىلسنة التھدید والوعید، واإلجماع أ

  .ب المخربة للعقللمتون الكت
 ،لؤالتفا وإحباطإغالق إمكانیة التحدي إلشكالیات الواقع،  إلىكل ذلك أدى 

وأخیرا تفریغ العقل من عقل  ،وحرف اإلرادة صوب اإلبقاء على منظومة التقلید
    الواقع والمستقبل.
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لقد استنفذت ھذه األصول طاقتھا التاریخیة الثقافیة بوصفھا صانعة 
وبالتالي فان كل رجوع . للمرحلة الدینیة السیاسیة اإلسالمیةفیة المرجعیات الثقا

ماض ال یمكنھ تحدي اإلشكالیات الكبرى للوجود التاریخي  إلىھو رجوع  إلیھا
  .المعاصر
تقوم في تقویض بقایا ھذه األصول في الوجود  اآلن األساسیةالمھمة  إن

المرحلة السیاسیة  إلىل الثقافیة الضروریة لالنتقال ئوالوعي وصنع البدا
  .االقتصادیة

  
***     ***   ***  
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